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RESUMO

Este trabalho foi realizado para avaliar o comportamento e bem-estar em vacas
leiteiras cruzadas, durante o manejo de ordenha no Sítio Brumado ou Xavier. Foram
avaliados 26 animais em lactação, criados a pasto. Por meio de protocolos de
avaliação de bem-estar para bovinos leiteiros, foram observados indicadores
comportamentais e fisiológicos, referente à saúde, higiene, comportamento dos
animais e dos retireiros durante a ordenha, e ambiente térmico, nos períodos manhã
e tarde. A avaliação foi feita por pontuação nas observações, classificando o sistema
de acordo com o bem-estar e comportamento dos animais. Pode-se concluir que os
animais se mantinham calmos durante os procedimentos de ordenha, apesar de
alguns manejos inadequados. Apresentaram bons índices de saúde, porém as
instalações podem ser adaptadas para maior conforto dos animais, otimizar o
trabalho dos retireiros e aumentar a produtividade.

Palavras-chaves: bem-estar, comportamento, vacas.

ABSTRACT

This work was carried out to evaluate the behavior and welfare in crossbred dairy
cows during the management of Sítio Brumado or Xavier. Twenty-six lactating
animals raised on pasture were evaluated. Through welfare evaluation protocols for
dairy cattle, behavioral and physiological indicators were observed regarding health,
hygiene, behavior of animals and cullers during milking, and thermal environment, in
the morning and afternoon. The evaluation was made by scoring the observations,
classifying the system according to animal welfare and behavior. It can be concluded
that the animals remained calm during the milking procedures, despite some
improper handling. They presented good health indexes, but the facilities can be
adapted for comfort of animals, optimize the work of the retirees and increase
productivity.

Keywords: behavior, cows, welfare
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1. INTRODUÇÃO

No 2º trimestre de 2019, a aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos
que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária (Federal, Estadual ou Municipal) foi
de 5,85 bilhões de litros, equivalente a um aumento de 6,9% em relação ao 2°
trimestre de 2018, e a uma queda de 5,8% em comparação ao trimestre
imediatamente anterior (IGBE, 2019).
O bem-estar animal é definido como o estado do animal frente às suas
tentativas de se adaptar ao ambiente em que se encontra (BROOM, 1986).
As boas práticas de manejo são essenciais para fornecer um nível aceitável
de bem-estar animal. Os responsáveis pelo manejo e cuidado das vacas leiteiras
devem ser treinados, ter habilidades e conhecimentos práticos necessários sobre o
comportamento, manipulação, sanidade, biossegurança, necessidades fisiológicas e
bem-estar das vacas leiteiras. Desta forma, é essencial que os manejos e o
ambiente da sala de ordenha sejam adequados às suas necessidades e
características, de forma a não causarem estresse, que poderia resultar em queda
na produção e na qualidade do leite (THOMAS et al., 2004).
A sensação de conforto está relacionada, também, com a umidade do ar. A
temperatura ambiente associada à umidade relativa do ar é combinada num
indicador de conforto térmico chamado índice de temperatura e umidade (ITU)
(MACHADO, 1998).
A principal estratégia das vacas lactantes para amenizar o incremento
calórico é a redução na ingestão de matéria seca. A consequência é a queda na
produção de leite. A redução do estresse térmico aumenta a ingestão de alimentos e
a produção de leite sofre um incremento de pelo menos 10 a 20 % (SHEARER &
BRAY, 1995).
Em climas quentes e úmidos, o uso de modificações ambientais, primárias ou
secundárias, torna-se necessário ao combate do estresse térmico dos animais,
permitindo que eles possam produzir e reproduzir com eficiência (BAÊTA & SOUZA,
1997).
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Assim, conhecer e respeitar o bem-estar de vacas leiteiras demanda a
observação de muitas variáveis que podem comprometer o seu desempenho
produtivo.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o comportamento e bemestar de vacas leiteiras, Girolando de diferentes graus de sangue durante o manejo
de ordenha.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. MERCADO DE LEITE BRASILEIRO

O leite é um produto de elevada importância social e econômica, sua
disponibilidade reflete diretamente na saúde e segurança alimentar de qualquer
nação dado seu elevado valor nutritivo (FERREIRA, 1999). A produção, por sua vez,
se mostra fundamental para geração de renda e para a produção de diversos
produtos da cesta básica do brasileiro (GOMES, 2003).
A cadeia produtiva do leite é considerada uma das mais importantes do
sistema agroindustrial brasileiro e está a entre os produtos de maior importância do
agronegócio nacional. Considerando o valor da produção, o leite ocupa o 4º lugar
entre as commodities agropecuárias brasileiras, perdendo apenas para soja, canade-açúcar e milho.
Segundo o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2017), do total de 2.554.41
de estabelecimentos agropecuários existentes no Brasil, 1.176.295 dedicam-se, pelo
menos parcialmente, à atividade leiteira.
Segundo Oliveira et al. (2007), a pecuária leiteira é uma atividade rentável,
mesmo em sistemas menos intensivos na utilização dos recursos produtivos terra,
mão de obra e animais, porém exige elevada disponibilidade de terra, o que pode
limitar sua adoção em larga escala.
Nas últimas décadas, as fazendas leiteiras têm aumentado em tamanho, e o
foco da gestão mudou de curativa para preventiva (DERKS et al., 2014). Outra
importante mudança no setor, segundo Ronsani e Parré (2003), foi o surgimento do
Leite Longa Vida, possibilitando o crescimento do mercado de leite fluido e
expandindo as fronteiras de comércio por conta de seu maior tempo conservação e
não necessidade de constante refrigeração. O grande crescimento do leite longa
vida (UHT) mudou o ponto de referência do preço do leite. Antes, a referência era o
leite pasteurizado; agora, é o longa vida. Essa mudança tem impactos nas margens
de lucro de toda a cadeia, porque o principal ponto de venda do longa vida é o
supermercado, que tem muita influência no preço do leite, em razão de sua estrutura
oligopolizada.
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A produção mundial de leite em 2019 foi estimada em 513,22 milhões de
toneladas, um aumento de 1,5% frente a 2018 (505,20 milhões de toneladas). E
dentre os maiores produtores de leite, destaque aos Estados Unidos, União
Europeia e a Índia. Isso porque os três principais produtores mundiais participam
com cerca de 65,0% toda produção mundial. No Brasil, a produção de leite
apresentou queda entre 2014 e a expectativa para 2019, sendo que o País contribui
com aproximadamente 5,0% da produção mundial, como mostrado a figura 1.
(USDA, 2019).

Figura 1. Participação esperada dos produtores de leite no mundo em 2019, segundo dados
do USDA.

2.2 GIROLANDO

Segundo informações da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando,
há relatos de criadores mais antigos de que a raça Girolando surgiu em meados das
décadas de 1940 e 1950, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo.
A baixa adaptação de vacas de produção leiteira (Holandês) ao clima
brasileiro fez com que pecuaristas promovessem o cruzamento destas raças
especializadas com o gado zebu (Gir) adaptado a este clima. Estes cruzamentos
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genéticos são amplamente utilizados em regiões de clima tropical e subtropical a fim
de melhorar a produção das fazendas leiteiras (BORGES et al., 2012 ; FACÓ et al.,
2005), sendo que este cruzamento é o mais utilizado no país (McMANUS et al.,
2008) e produz descendentes mais adaptados (LEMOS et al., 1984; FACÓ et al.
2005).
A raça Girolando consiste no cruzamento das raças Holandês X Gir,
passando por diversos grupos genéticos (SILVA et al., 2013) e fixa-se no grupo
genético Puro Sintético (PS) - acasalamento entre animais 5/8, de genealogia
conhecida, com suas avaliações genéticas positivas, junto ao banco de dados da
Girolando (GIROLANDO, 2014b). Os grupos genéticos mais utilizados são: 1/4 (1/4
Holandês + 3/4 Gir), 3/8 (3/8 Holandês + 5/8 Gir), 1/2 (1/2 Holandês + 1/2 Gir), 5/8
(5/8 Holandês + 3/8 Gir), 3/4 (3/4 Holandês + 1/4 Gir) e 7/8 (7/8 Holandês + 1/8 Gir).
Nota-se, que é padrão usar a fração da composição genética da raça Holandês,
primeiramente.
Com o tempo, a prática foi se expandindo para outras regiões e bacias
leiteiras do Brasil, ganhando admiração e melhorias no desempenho zootécnico do
cruzamento a partir do desenvolvimento de técnicas e da seleção dos melhores
animais. Com a utilização da heterose, método que ainda pode utilizar mais
intensamente as qualidades existentes nas raças puras, a raça Girolando conseguiu
unir a rusticidade do Gir e a produção do Holandês, adicionando ainda
características desejáveis das duas raças em um único tipo animal, fenotipicamente
soberano com qualidades indispensáveis para produção de leite. (GIROLANDO,
2019).

2.3 BEM ESTAR ANIMAL

O conceito de bem estar animal geralmente está ligado a três questões, que
capturam a essência da discussão em torno do bem estar de animais criados para
fins zootécnicos: As experiências subjetivas dos animais; a sua capacidade de
adaptação

ao

ambiente,

incluindo

a

possibilidade

de

manifestação

de

comportamentos inatos altamente motivados, e o estado biológico dos animais
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(FRASER et al., 1997; LUND e ROCKLINSBERG, 2001; DAWKINS,2006; DUNCAN
,2006).
De acordo com Hurnik (1992), bem-estar animal é o "estado de harmonia
entre o animal e seu ambiente, caracterizado por condições físicas e fisiológicas
ótimas e alta qualidade de vida do animal". Donald Broom (1991, 1993) propõe que
bem-estar não é um atributo dado pelo homem aos animais, mas uma qualidade
inerente a estes. O bem-estar se refere, então, ao estado de um indivíduo do ponto
de vista de suas tentativas de adaptação ao ambiente. Ou seja, se refere a quanto
tem de ser feito para o animal conseguir adaptar-se ao ambiente e ao grau de
sucesso com que isto está acontecendo.
O bem-estar pode assim variar entre muito ruim e muito bom, e pode ser
avaliado cientificamente a partir do estado biológico do animal e de suas
preferências. Nesse contexto, produtividade, sucesso reprodutivo, taxa de
mortalidade, comportamentos anômalos, severidade de danos físicos, atividade
adrenal, grau de imunossupressão ou incidência de doenças, são fatores que podem
ser medidos para avaliar o grau de bem-estar dos animais (BROOM, 1991; MENCH,
1993).
Embora o impacto do bem-estar animal na produtividade não deva ser o único
motivo ou o mais importante para a sociedade se preocupar com o tema, ele tem
óbvia relevância, porque a produtividade é um dos fatores que justifica a atividade. A
alta produtividade não é necessariamente sinônimo de bem-estar (BROOM, 1991),
mas, quando o bem-estar é pobre, pode haver quedas na produção de ovos e leite,
na reprodução e no crescimento, aumento da incidência de doenças e produção de
carne de qualidade inferior.
A questão do bem-estar animal pode ser um entrave, mesmo que indireto,
para a comercialização dos produtos de origem animal. A autossuficiência na
produção de alimentos é considerada uma questão de segurança nacional e, por
isso, quando possível, a maioria dos países tende a proteger sua produção interna
(Mc GLONE, 2001). Com uma extensão de terra agricultável significativa em relação
ao planeta, e uma vocação humana e natural para a agricultura, é lógico prever um
desenvolvimento para o Brasil que envolva aumentos na exportação de produtos
agrícolas, inclusive de origem animal. Mas, para conquistar mercados cada vez mais
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competitivos, é necessário que o País se enquadre nos padrões de exigência
internacionais. Isso já acontece ao nível de sanidade e higiene. O bem-estar animal
e a qualidade ética dos alimentos são itens que tendem a ser associadas a essas
exigências e que podem ser incluídos nas negociações.
Muitas práticas de manejo e o projeto inadequado das instalações utilizadas
na criação animal podem levar a prejuízos para o bem-estar. Quando o manejo
alimentar é inadequado, os animais não têm a sua motivação alimentar satisfeita,
apesar de terem seus suprimentos nutricionais atendidos. Essa condição pode levar
a comportamentos anômalos e estresse (TERLOUW et al., 1991).
O manuseio diário dos animais, e a maneira como o tratador se relaciona com
o animal - voz, contato físico, interação geral - podem influenciar o comportamento e
a produtividade dos animais (HEMSWORTH, COLEMAN et al., 2002; RUSHEN et
al., 1999).
Vários fatores interagem com a qualidade dos tratamentos que os animais
recebem por parte de seres humanos, e estes precisam ser bem conhecidos para
permitir intervir adequadamente nos sistemas. Por exemplo, vacas discriminam um
tratador aversivo de um tratador neutro ou gentil (RUSHEN et al., 1999; PINHEIRO
MACHADO FILHO et al., 2001b), mas vacas dominantes aparentemente têm mais
medo de um ser humano que as trata mal do que vacas subordinadas do mesmo
grupo (PINHEIRO MACHADO FILHO et al., 2001c).
Para a definição do bem-estar animal é sugerido um perfil de 5 liberdades que
devem ser atendidas: liberdade psicológica (de não sentir medo, ansiedade ou
estresse), liberdade comportamental (de expressar seu comportamento normal),
liberdade fisiológica (de não sentir fome ou sede), liberdade sanitária (de não estar
exposto a doenças, injúrias ou dor), liberdade ambiental (de viver em ambientes
adequado, com conforto).
O conforto da vaca leiteira tem-se assumido como um dos fatores mais
influentes para o aumento de produção na última década. Um ambiente de conforto
deficitário influi negativamente o consumo de matéria seca, a saúde do úbere, a
fertilidade, estando na origem de problemas podais (BACH et al., 2007).
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2.4 TERMONEUTRALIDADE EM BOVINOS LEITEIROS

De acordo com Silva (2000), o ambiente exerce influência direta sobre o
desempenho animal, de modo a interferir positiva ou negativamente, dependendo do
nível de conforto ou de estresse, respectivamente, promovido por ele. Assim,
funções reprodutivas, o desempenho produtivo e os parâmetros fisiológicos são
afetados negativamente em condições ambientais fora da zona de termo
neutralidade. Contudo, a zona de termo neutralidade varia em função da idade,
sexo, raça, estado produtivo, entre outros.
A zona de conforto térmico (ZCT) de bovinos está entre 0 e 16°C para raças
taurinas europeias tendo como limite máximo de 25°C, enquanto que nas raças
zebuínas os valores estão entre 10 e 27°C para ZCT, com temperatura máxima
crítica de 35°C (PEREIRA, 2005). O estresse pelo calor é um problema maior para
vacas leiteiras, em regiões tropicais, do que o estresse pelo frio.
Em ambientes onde as condições climáticas são adversas às ideais, os
animais acionam o seu sistema termorregulador para manutenção da sua
temperatura corporal, buscando dissipar ou adquirir calor. Para que isto ocorra,
haverá um grande gasto de energia e, esta, que antes era convertida em produção
acaba sendo perdida por um processo de “defesa” do organismo.
Os valores de índice de temperatura e umidade recomendados por Lima
et.al., (2007), considera para animais de produção os valores iguais ou menores
que 75, uma situação normal, em alerta quando de 75 a 78, perigo quando de 79
a 83 e de emergência quando for maior que ou igual a 84.
O estresse por calor aumenta a temperatura corporal, que deprime a ingestão
de alimentos no mesmo dia e reduz a produção de leite poucos dias depois, e em
casos extremos, ocorre a paralisação dos movimentos ruminais, causando maiores
distúrbios metabólicos. (MARTELLO et al., 2004).
Em pastagens sem sombra, onde os animais ficam expostos ao sol sem
oportunidade de proteger-se, há uma diminuição no tempo dos três principais
comportamentos de pastoreio: pastando, ruminando e deitado (BRITTO et.al.,2011),
o que afeta diretamente o bem-estar dos animais.
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2.5 COMPORTAMENTOS EM VACAS LEITEIRAS

Entre os fatores que afetam o comportamento de bovinos leiteiros, destacamse o clima, a alimentação e o sistema de produção adotado (GRANT & ALBRIGHT,
1995; BRÂNCIO et al., 2003)
O tempo disponibilizado para alimentação varia de 4 a 10 horas (FRASER,
1980; PIRES et al., 2001). A ingestão envolve atividades de procura, seleção,
apreensão do alimento e deglutição do bolo alimentar (FISCHER et al., 2002), que
são mais intensas após as ordenhas (ALBRIGHT, 1993).
Em condições de pastejo, as vacas apresentam comportamento típico, com
picos de alimentação ao amanhecer e ao anoitecer, observando-se que esse padrão
é mais intenso durante o verão. Durante o período hibernal, ocorrem pequenas
variações durante o dia, maiores no turno da noite (FRASER, 1980; BALOCCHI et
al., 2002).
Há vários recursos e estímulos que são necessários para que os bovinos se
encontrem em boas condições de bem-estar, como: o espaço em si, permitindo que
os animais mantenham suas atividades em um contexto social equilibrado; os
abrigos, para que possam se proteger dos rigores do clima; e os alimentos, incluindo
as forragens, a água e os suplementos.
Existem particularidades que definem o grau de necessidade de cada um
desses recursos, dependendo das características genéticas e ambientais, como por
exemplo, a necessidade por sombra depende da capacidade de adaptação do
animal ao calor. Portanto, os maiores riscos para diminuição do bem-estar de
animais mantidos em pasto, ocorrem na ausência ou deficiência de um ou mais dos
recursos necessários, que resulta no aumento da competição entre os animais, com
prejuízos óbvios para os submissos (PARANHOS DA COSTA e CROMBERG,
1997).
Os bovinos são animais herbívoros de manada, como os cavalos e ovelhas,
sendo

considerados

animais

de

presa.

O

medo

os

move

a

estarem

permanentemente vigilantes para escapar dos predadores. O medo é um grande
fator de estresse, podendo elevar os hormônios associados com o estresse a níveis
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mais altos que muitos fatores físicos adversos, como as instalações (GRANDIN,
1997).
Segundo Grandin (1997), o medo é um fator altamente estressante e, para os
animais, o desconhecido, tal como os sons, locais ou visões agem como indutor do
sinal de perigo quando os animais são confrontados com o desconhecido.

2.6 INDICADORES COMPORTAMENTAIS E DE SAÚDE

O comportamento constitui importante instrumento no diagnóstico de bemestar animal. O conhecimento do comportamento natural do animal é importante
para se diagnosticar e aprimorar seu grau de bem-estar (FRASER, 1993). A
consideração da prevalência de doenças no rebanho leiteiro também compõe a
identificação dos pontos críticos de bem-estar animal. O registro da prevalência de
doenças e dos tratamentos realizados permite ações preventivas de controle das
principais enfermidades locais (WHAY et al., 2003).

2.6.1 COMPORTAMENTO NA SALA DE ORDENHA

Na bovinocultura leiteira existe intensa interação entre humanos e animais,
pois tratadores e vacas interagem diariamente durante o desenvolvimento de
atividades

de

rotina,

como

ordenha,

alimentação

e

cuidados

sanitários

(HEMSWORTH e COLEMAN, 1998).
Vários procedimentos do manejo de rotina na criação de bovinos de leite
podem envolver comportamentos humanos que são aversivos para os animais,
como berros, tapas e choques elétricos (PAJOR et al., 2003).
Segundo relato de Seabrook (1994), vacas tratadas rudemente na sala de
ordenha defecaram seis vezes mais do que aquelas tratadas gentilmente, sugerindo
a ativação do sistema nervoso simpático. Em outro estudo, vacas que recebiam
maus tratos durante a entrada na sala de ordenha, algo que frequentemente ocorre
na prática, apresentaram uma redução na produção de leite em relação a vacas
tratadas gentilmente (BREUER; HEMSWORTH, COLEMAN, 1997).
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Segundo Rosa (2002), vacas ordenhadas pelos tratadores positivos
apresentaram maior ocorrência de ruminação do que vacas ordenhadas pelos
tratadores negativos, demonstrando que os animais estavam relaxados na presença
do tratador positivo.
A ordenha é uma das rotinas onde mais se avalia o grau de BEA e a
reatividade (passos, coices, derrubada de teteiras, entre outras) é uma das medidas
em sala de ordenha mais utilizada para avaliação (PETERS et al. 2010).

2.6.2 ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL

A estimativa do estado nutricional dos ruminantes de interesse zootécnico por
meio da avaliação da condição corporal é uma medida subjetiva baseada na
classificação dos animais em função da cobertura muscular e da massa de gordura.
Portanto, o escore de condição corporal (ECC) estima o estado nutricional dos
animais por meio de avaliação visual e/ou tátil e representa uma ferramenta
importante de manejo (Figura 2). O método é rápido, prático e barato, reflete as
reservas energéticas dos animais e serve como auxiliar na indicação de práticas a
serem adotadas no manejo nutricional do rebanho.
De acordo com Dias (1991), a avaliação do ECC ou de suas flutuações para
estimar as reservas corporais é mais adequada do que as mensurações de peso
vivo, pois sua análise independe do tamanho e do estado fisiológico do animal
(prenhez, etc).
A importância da avaliação do escore corporal vem do conhecimento sobre a
partição de nutrientes da dieta de acordo com a priorização das necessidades do
animal. O principal é a manutenção da vida e depois a preservação da espécie.
Segundo Ferguson et al. (1994), tanto as vacas muito gordas como muito
magras correm o risco de ter problemas metabólicos e doenças, redução na
produção de leite e na taxa de concepção e dificuldade em parir.
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Figura 2. Índice de condição corporal (Figura adaptada EDMONSON et al; 1989).

2.6.3 CLAUDICAÇÃO

A claudicação é um sinal clínico comum a várias doenças que afetam o casco
dos bovinos (GREENOUGH, 1997). O animal afetado distribui o peso corporal de
maneira desigual entre os quatro membros, levando a alterações na locomoção.
Animais com claudicação severa evitam apoiar o membro afetado no chão,
causando um maior desequilíbrio locomotor e sobrecarregando os outros membros
menos afetados (NEVEUX et al., 2006)
A dor é uma característica comum da maioria das doenças do casco. Testes
de sensibilidade à dor demonstram que um dos efeitos de lesões na camada córnea
do casco é a diminuição no limiar de estímulo doloroso do animal (WHAY et al.,
1997). Por menor que seja a lesão, a inflamação leva à sensibilização do membro
afetado. GREENOUGH (1997) avalia os efeitos da claudicação sobre o bem-estar
animal de maneira mais ampla, considerando o conceito das cinco liberdades
(WEBSTER, 2005) e afirmando que todas elas são afetadas negativamente quando
o animal é acometido por doenças do casco.
Segundo Costa et al. (2018), a claudicação é um grande desafio de produção
e de bem-estar animal para a indústria leiteira, devido causar dor, redução da
ingestão de matéria seca e da produção de leite e alterar a eficiência reprodutiva,
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além de aumentar os riscos de descarte involuntário das vacas antes do término do
período de lactação.

2.6.4 HIGIENE DOS ANIMAIS

A higiene corporal dos animais é um importante indicador de bem-estar
animal para as vacas leiteiras e está dependente das condições das instalações,
clima e o comportamento dos animais (SANT’ANNA e COSTA, 2011). Este fornece
informação sobre a qualidade de vida dos animais e o tipo de instalações em que
estes se encontram.
Segundo Schukken et al. (2003), a análise dos procedimentos de ordenha, a
qualidade da extremidade do teto, a higiene do úbere da vaca, a avaliação de
higiene do estábulo, o manejo correto na separação de animais cronicamente
infectados e avaliação do ambiente da vaca são fatores de risco chaves que afetam
a taxa de novas infecções, enquanto que, o monitoramento do tratamento da vaca
seca, assim como a avaliação dos animais não-curados ou mesmo não-tratados são
fatores de risco relacionados ao percentual de eliminação da infecção.
As condições em que são mantidas as vacas leiteiras e o manejo repetitivo
que são sujeitas, são etapas determinantes para a manutenção do bem-estar e
saúde dos animais. A saúde do úbere é um aspeto bastante importante e quando
descuidado pode acarretar perdas econômicas significativas para o produtor e
causar danos irreversíveis no animal.
Existe uma série de fatores que determinam a exposição aos microrganismos
causadores de patologias, como o tipo de estabulação, a sua higiene e a ventilação.
Por regra, é a soma deste conjunto de fatores que acaba por estar na origem de um
problema de mastites, pelo que a melhoria de apenas um aspeto, pode acabar por
não resolver os problemas existentes (RADOSTITIS et al., 1994).
A pontuação da higiene na exploração permite quantificar o grau de sujidade
e matéria fecal presente nas diferentes regiões anatômicas e fazer uma avaliação
global da limpeza do animal (BOWELL et al., 2003; RENEAU et al., 2005).
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O método mais utilizado é o de Cook (2002), em que, o grau de sujidade da
vaca é avaliado numa escala de 1 (limpo) a 4 (muito sujo), para três regiões
separadamente, que são pernas, úbere, coxa e flanco, e é verificado individualmente
em cada animal quando o número de animais for menor que 100.

2.6.5 DERRAME DO LEITE

O derrame de leite é caracterizado pelo vazamento de um ou mais tetos sem
a presença da ordenha. Ocorre devido a estimulação como, por exemplo, presença
do bezerro e/ou pode ocorrer pela perda da função do esfíncter do teto (ARAÚJO,
2012). Este distúrbio é a resposta do canal do teto a traumatismos repetidos e altera
a sua capacidade para se manter completamente fechado e impedir a infecção do
úbere por microrganismos patogênicos, dificultando ainda uma correta desinfecção
da extremidade do teto (NEIJENHUIS et al., 2000).

2.6.6 HIPERQUERATOSE DOS TETOS

O nível de hiperqueratose do teto poderá estar diretamente relacionado com
as condições específicas da máquina de ordenha devido ao nível de vácuo durante
a ordenha e a prática de sobre ordenha. Contudo, fatores associados ao animal tais
como, forma da extremidade, posição e comprimento do teto, assim como produção
de leite e a paridade revelaram igualmente relação com a calosidade do teto
(BAKKEN, 1981, citado por CERQUEIRA et al., 2012).
A alteração do teto implica que algumas características da máquina de
ordenha e algumas práticas do manejo de ordenha estejam envolvidas no
aparecimento da hiperqueratose. Esta alteração dos tetos tem sido utilizada como
um indicador de problemas associados ao manejo e aos equipamentos de ordenha
(CERQUEIRA, 2013).
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3. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Sítio do Brumado ou Xavier, situado no
município de Ritápolis/MG (Figura 3). O clima da região é do tipo tropical de
altitude, segundo a classificação de Koppen com duas estações bem definidas:
inverno seco com deficiência hídrica ocorrendo no período de março a setembro
e período chuvoso de outubro a março. Sua precipitação anual está em torno de
1.400mm com temperatura média de cerca de 19º C (MIRANDA, 2001).

Figura 3. Vista aérea do Sítio do Brumado ou Xavier. (Fonte: Google Maps).

Foram avaliadas 26 vacas Girolando de diferentes graus de sangue, durante
dois períodos por dia entre primíparas e multíparas de diferentes idades, com média
de produção de 15 kg de leite por dia. A ordenha foi realizada duas vezes ao dia. A
experimentação ocorreu entre os dias 10 e 29 de outubro de 2019, nos quais os
primeiros cinco dias foram de adaptação, e os 15 dias posteriores de avaliação.
A primeira ordenha era realizada das 05h00min às 06h20min horas e a
segunda ordenha era realizada entre 14h00min e 15h10min. Os animais eram
trazidos do pasto e permaneciam em um curral de espera por um período de 30 a 1h
30min. A variação do tempo ocorria de acordo com a sequência em que os animais
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eram ordenhados e liberados para o pasto. A estrutura tinha piso de terra batida,
sem sombreamento e bebedouro (Figura 4).

Figura 4. Curral do Sítio do Brumado ou Xavier. Fonte: Arquivo pessoal.

Após a espera, os animais eram conduzidos para a sala de ordenha, a qual
possuía meia parede em uma das laterais e a outra lateral fechada, e em ambas as
extremidades possuíam porteiras conferindo uma boa ventilação, com pé-direito de
3 metros. A cobertura era de telha de amianto sem forro, locada no sentido norte-sul.
A ordenha era realizada com ordenhadeira mecânica de balde ao pé (Figura 5).

Figura 5. Sala de ordenha do Sítio do Brumado ou Xavier. Fonte: Arquivo pessoal.
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Com exceção de dois animais, todos eram ordenhados sem bezerro ao pé,
essa exceção se dava em virtude da necessidade da presença do bezerro para a
descida do leite destes animais específicos. Era fornecido durante a ordenha um
concentrado composto por farelo de soja, farelo de milho, polpa cítrica, farelo de
trigo, núcleo e núcleo tamponante. Era fornecido 1kg de concentrado a cada 3kg de
leite produzidos. A alimentação era a base de pasto formado por Brachiaria
decumbens, e no período seco do ano era fornecido silagem de milho entre as
ordenhas.
Era realizada uma mistura de sal proteico, sendo disponibilizada à vontade
para os animais em cochos no pasto. Os animais entravam para sala de ordenha
voluntariamente, o pré-dipping era realizado somente com água corrente, e o teste
de mastite não foi realizado durante todo o período experimental.
Os animais eram contidos com uma corda nos membros posteriores, as
teteiras eram instaladas e para o esgotamento máximo do úbere. Após a ordenha
retirava-se as teteiras e era realizado o pós-dipping, apenas com iodo. Em seguida,
os animais retornavam para o pasto.
A produção de leite era estimada diariamente através de baldes cheios que
eram acoplados às ordenhadeiras. Porém essa variável não foi avaliada, já que os
animais estavam em diferentes estágios de lactação.
Para a determinação do ambiente térmico interno foram registradas a
umidade relativa (UR) e as temperaturas com o auxílio de termômetro de globo
negro alternativo. A escala de medição de temperatura dos termo-higrômetros
utilizados dentro do globo negro variou de -10°C a +60°C. A medição de umidade
relativa do ar variou de 10% a 99% (Incoterm®) (Figura 6). Ambos instalados a meia
altura dos animais, sendo um em sala de ordenha (Figura 7), e outro no curral de
espera (Figura 8), instalados no primeiro dia de adaptação e retirados somente após
o término do experimento.
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Figura 6. Termo- higrômetro utilizado. Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 7. Termo - higrômetro na sala de ordenha. Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 8. Termo- higrômetro no curral de espera. Fonte: Arquivo pessoal.

O índice de temperatura e umidade (ITU) foi calculado usando-se os dados de
temperatura do bulbo seco (Tbs) em graus Celsius (°C) e UR mensurados em termohigrômetro. Para determinação do ITU, foi usada a seguinte equação, indicada por
Buffington et al. (1982):
ITU= 0,8 Tbs + UR (Tbs – 14,3)/100 + 46,3
Onde:
ITU= Índice de temperatura e umidade, adimensional;
Tbs= Temperatura do bulbo seco, °C;
UR= Umidade relativa, %.
Diariamente, durante as duas ordenhas, foi realizada mensuração da
temperatura superficial (TS) dos animais em quatro regiões do corpo a fim de se
obter a temperatura superficial média dos indivíduos, foi mensurada com o auxílio de
um termômetro infravermelho digital com mira laser da marca Minipa, modelo MT320 (Figura 9). As partes mensuradas foram: cabeça, região metatarsiana, úbere e
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dorso. A média foi obtida somando-se todas as temperaturas e dividindo por quatro,
segundo a metodologia de Oliveira (2014).

Figura 9. Termômetro infravermelho digital com mira laser modelo MT-320.

3.1 PARÂMETROS AVALIADOS

3.1.1 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO NA SALA DE ORDENHA
As observações comportamentais no momento da ordenha foram realizadas
diariamente, durante o período experimental. O procedimento de ordenha foi dividido
em pré-ordenha, que compreende a entrada dos animais e a ordenha, considerada
do acoplamento das teteiras até que o fluxo de leite cesse e pós-ordenha, que
corresponde à retirada das teteiras e saída dos animais. Nessas três etapas, a
ausência ou ocorrência das respostas comportamentais como: coice, micção,
defecação e vocalização foram registrados, e também, o nível de reatividade durante
as respostas medido a partir da movimentação, deslocamento, acoplamento e
retirada da teteira.
Com base nos registros das respostas comportamentais acima foi definido o
escore de temperamento (ET), compondo quatro classes, segundo a metodologia de
Oliveira (2014):
1. Calmo – Passa pelas três etapas da ordenha sem qualquer manifestação
aversiva;
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2. Ligeiramente impaciente – Apresenta alguma manifestação aversiva como
tentativa de coice, resistência ao acoplamento/retirada da teteira e/ou entrada/saída
dos animais da sala de ordenha;
3. Inquieto – Apresenta reatividade moderada durante acoplamento/retirada
da teteira, resistência ao entrar na sala de ordenha, muita movimentação durante a
ordenha, tentativas de coice, ocorrência de defecação/micção.
4. Nervoso – Animal extremamente aversivo em especial durante a ordenha,
presença de coices, vocalização, resistência na colocação/retirada da teteira, pré e
pós dipping, muita movimentação, ocorrência de defecação/micção.

3.1.2 AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO CORPORAL

O escore de condição corporal foi avaliado diariamente segundo o sistema de
Wildman et al. (1982), realizada pelo método visual, no qual é baseado em uma
escala de 1 a 5 pontos, sendo o escore 1 se referindo a um animal extremamente
magro e escore 5 a um animal com sobrepeso, sendo o ideal em torno de 3.

3.1.3 AVALIAÇÃO DE CLAUDICAÇÃO

A detecção precoce de claudicação, usando a pontuação de locomoção,
como mostrado na figura 10, é vital para reduzir as perdas de produção de leite da
exploração e para a indústria, mas principalmente para melhorar o bem-estar das
vacas. Esta deve permitir identificar as vacas na fase inicial de claudicação,
circunscrevendo e minimizando os custos com tratamento e as perdas de produção
e possibilitando a recuperação célere dos animais afetados. (ALMEIDA et al., 2007).
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Figura 10. Escore de avaliação de claudicação (Figura adaptada PLAUTZ et al; 2013).

3.1.4 AVALIAÇÃO DE HIGIENE DOS ANIMAIS

A higiene dos animais foi avaliada diariamente durante a ordenha, que
consiste observar o grau de sujidade que vai de 1 a 4, em 3 regiões separadamente:
perna, úbere, coxa e flanco.
O grau 1 se refere a uma região sem sujidade, grau 2 a uma região com
alguns salpicos de estrume e lama, grau 3 a uma região com placas de estrume e
lama e grau 4 a uma região toda coberta de estrume e lama. A metodologia utilizada
foi a de Cook (2002), levando em consideração a lama além das fezes.

3.1.5 AVALIAÇÃO DO DERRAME DE LEITE

Para avaliação do derrame de leite, foi examinado o teto de cada animal na entrada
da sala de ordenha, com o intuito de observar se em algum animal houve o
extravasamento de leite de um ou mais tetos. Os animais em que houve
extravasamento foram avaliados como positivo, e os que não apresentaram foram
avaliados como negativo, segundo a metodologia utilizada por Alcântara (2016).
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Animais só tem derrame de leite quando em situações de conforto ou pela
perda da função do esfíncter do teto (ARAÚJO, 2012).
.
3.1.6 AVALIAÇÃO DA HIPERQUERATOSE DOS TETOS

A avaliação da hiperqueratose nas pontas dos tetos foi realizada visualmente
diariamente, logo após a retirada das teteiras (Figura 11). O método utilizado foi o
proposto por Mein et al. (2001), no qual é dividido em 4 graus de lesões. Conforme
vai aumentando o grau de hiperqueratose vai aumentando a gravidade das lesões
(Figura 12).

Figura 11. Avaliação de hiperqueratose nos animais. Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 12. Escore utilizado na análise de hiperqueratose do teto (RUEGG,2002).
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3.1.7 REGISTRO DA ROTINA DE ORDENHA

O tempo está associado a ganhos de produção, logo tempos excessivos em
sala de ordenha poderá acarretar prejuízos econômicos. Sendo assim foram
registradas, com o auxílio de um relógio as seguintes atividades:
- Horário em que o animal entra na sala de ordenha;
- Horário do início da ordenha, caracterizado pelo momento da colocação das
teteiras;
- Horário do final da ordenha, caracterizado pela remoção das teteiras;
- Horário da saída do animal da sala de ordenha.

3.1.8 AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DOS RETIREIROS

As medidas foram avaliadas por observações das atividades desde a entrada
no curral de espera até o final da ordenha. Foi utilizado o método proposto por Rosa
(2004), que consiste em:
1. Bater: Pancada sofrida pelo animal, com intenção pelo retireiro;
2. Gritar: Usar o timbre de voz acentuado;
3. Torcer a cauda: Torção da cauda do animal.

3.1.9 ANÁLISE DE DADOS

As informações observadas foram anotadas em planilha de campo e
posteriormente passadas para o programa Microsoft Office Excel®, resultando em
porcentagem geral, as quais foram analisadas por meio da análise descritiva,
comparando os dados observados com os dados da literatura.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A região apresentou durante o período experimental temperatura máxima de
35°C e mínima de 13°C com umidade relativa em torno de 53% (INMET, 2019).

4.1 AÇÕES COMPORTAMENTAIS DOS RETIREIROS

As ações do comportamento dos retireiros na sala de ordenha, como bater,
gritar ou torcer a cauda do animal apresentaram média de 2,82% bater, 1,92% gritar,
0,38% torcer a cauda e 94,88% sem evento, como mostra o gráfico abaixo.

Gráfico 1. Procedimento dos retireiros durante o período experimental.

4.2 COMPORTAMENTO DOS ANIMAIS

Pode-se observar uma baixa frequência de ações negativas em relação à
reatividade dos animais, o que não afeta a produtividade das vacas, concordando
com a literatura descrita pelos autores (HEMSWORTH et al., 2000; PETERS et al.,
2010).

Dentre os comportamentos dos animais, observamos maior porcentagem de
animais calmos, durante todo o período de avaliação, mas principalmente no período
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da manhã. Porém, na colocação e retirada das teteiras, principalmente no período
da tarde, foi observado um comportamento um pouco mais reativo.
Nos gráficos 2 e 3, pode ser observado o temperamento dos animais
avaliados durante o período experimental, nos períodos manhã e tarde.
Os principais fatores ambientais que interferem na produção animal

são

a

temperatura, umidade, radiação solar e velocidade do vento (HULME, 2005).
Couto (2011) retratou que animais que sofrem agressões se tornam também
mais agressivos. A reatividade pode ser a expressão individual do animal a algum
estímulo estressor (ROSA, 2002).

Gráfico 2. Temperamentos dos animais em sala de ordenha durante o período da manhã.

Gráfico 3. Temperamentos dos animais em sala de ordenha durante o período da tarde.
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4.3 CONDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO

As condições de conforto térmico ideais para vacas leiteiras, com base nas
recomendações de temperatura citadas por Pereira (2005) são entre 5 e 31°C.
Em um estudo para vacas leiteiras 1/2, 3/4 e 7/8 Holandês-Zebu (HZ) em
período de lactação Azevedo et al., (2005) obtiveram diferentes valores críticos para
a produção leiteira. Os valores críticos superiores ao índice de temperatura e
umidade foram iguais a 80, 77 e 75 para os grupos genéticos 1/2, 3/4 e 7/8
Holandês-Zebu, respectivamente. Já os valores críticos superiores de ITU estimados
para os referidos grupos genéticos foram 79, 77 e 76, respectivamente. A partir dos
três grupos genéticos estudados obteve-se o valor crítico superior de ITU igual a 79,
baseado na temperatura da superfície corporal.
As médias, máximas e mínimas, das temperaturas e umidades relativas da
sala de ordenha e do curral de espera podem ser visualizadas nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1. Valores de temperatura, umidade e índice de temperatura e umidade na sala de
ordenha e durante as ordenhas.
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Tabela 2. Valores de temperatura, umidade e Índice de Temperatura e Umidade no curral de
espera durante as ordenhas.

A temperatura no curral de espera foi medida através do globo negro, este
expressa à radiação total recebida proveniente do ambiente ao seu redor (ESMAY,
1982), levando a valores altos de temperaturas.
O curral de espera apresentou temperatura mais elevada em relação à sala
de ordenha, chegando a 51,9°C, fazendo assim com que os últimos animais a serem
ordenhados passassem por estresse térmico enquanto aguardavam no curral de
espera. Notou-se também um grande aumento de temperatura, em relação às
ordenhas. Isso ocorreu devido aos horários, na qual a ordenha matinal ocorria em
média às 5h, quando a radiação solar é muito baixa, e a ordenha da tarde era
realizada em média às 14h, horário em que a radiação solar é muito alta.
A umidade se manteve alta no período da manhã e baixa no período da tarde
na maioria dos dias, tanto na sala de ordenha quanto no curral de espera. Porém
como a temperatura estava mais baixa nos momentos umidade mais elevadas,
diminuiu a necessidade de troca de calor dos animais, estabilizando assim o ITU.
Este teve valores elevados em alguns dias, somente na sala de espera e na ordenha
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da tarde (Gráfico 4 e 5), onde a temperatura estava muito alta e os animais ficavam
expostos diretamente à irradiação solar e sem acesso a água.
Ferreira et al. (2006), constataram que valores de ITU de 69 a 70 indicaram
condições não estressantes, enquanto que valores superiores a 83 indicaram
estresse severo. Nos gráficos abaixo, verificamos que o ITU se mantém dentro da
faixa de termoneutralidade na sala de ordenha, tanto no período da manhã quanto
no período da tarde, e os animais geralmente sem mantém calmos, havendo baixa
reatividade, ocorrendo estresse somente nos momentos de colocação e retirada das
teteiras.

Gráfico 4. Correlação entre comportamento do animal na ordenha da manhã e ITU.

Gráfico 5. Correlação entre comportamento do animal na ordenha da tarde e ITU.

Segundo Robinson (2004), a temperatura superficial está diretamente
relacionada com as variáveis ambientais como temperatura do ar, umidade relativa e
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circulação do ar, além de determinadas condições fisiológicas como vascularização
e evaporação pelo suor.
De acordo com o gráfico 6, a temperatura superficial foi mais alta no periodo
da tarde, onde ocorria maior incidência de raios solares, como exceção do dia 12,
em que o dia estava muito nublado, as temperaturas estavam mais amenas e a
velocidade do vento estava mais alta. No grafico abaixo podemos verificar que em
temperaturas mais baixas os animais se mantém mais calmos.

Gráfico 6. Correlação entre comportamento dos animais durante a ordenha e temperatura
superficial.

4.4 GRAU DE HIGIENE DOS ANIMAIS

Os resultados para região das pernas e região superior dos membros no grau 4
recomendado por Welfare Quality (2009), não deve exceder 50% e 19% dos
animais, respectivamente. O gráfico 7 mostra que o grau de sujidade dos animais se
manteve baixo.
Essa característica foi favorecida pela baixa precipitação, durante o período
experimental, fazendo com que os animais ficassem mais limpos e secos. Houve
maior sujidade dos membros,como mostrado na figura 13. Vacas que apresentavam
salpicos ou placas de estrumes e lama (grau 3 e 4) eram sempre as mesmas,
certamente por serem as submissas do rebanho.
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Vários fatores podem determinar a limpeza dos animais: o tipo de sistema de
criação, o desenho das instalações, a densidade de indivíduos por área, os padrões
de dominância social no rebanho, o número de vezes que são ordenhados e as
condições de deslocamento para a ordenha (SCHREINER & RUEGG, 2003).

Gráfico 7. Grau de higiene dos animais em estudo para as diferentes regiões corporais.

Figura 13. Animal que apresentou maior grau de sujidade. Foto: Arquivo pessoal.
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4.5 DERRAME DO LEITE

O gráfico 8 mostra que o derrame do leite ocorreu em 21% no período da
manhã e 6% no período da tarde. Os dados encontrados evidenciam o bom
condicionamento dos animais, que se sentiram estimuladas naturalmente para iniciar
o reflexo de ejeção do leite, como mostrado a figura 14.

Gráfico 8. Extravasamento de leite observado durante o período experimental.

Figura 14.– Animal com derrame do leite. Foto: Arquivo pessoal.

44

4.6 ESCORE DE HIPERQUERATOSE

O gráfico 9 evidencia o escore de hiperqueratose dos tetos dos animais
avaliados. De acordo com Mein et al. (2001), no máximo 20% das vacas podem
apresentar um ou mais tetos com escore três ou quatro. Grande parte dos
ordenhadores tem o costume de pressionar o conjunto de teteiras para baixo, o que
aumenta a pressão nas teteiras com o objetivo equivocado de retirada completa do
leite e realização de massagem adicional no úbere. Porém, este comportamento não
é aconselhado por causar hiperqueratose (SANTOS; FONSECA, 2007).
Apesar da normalidade de hiperqueratose apresentada no experimento, é
feito diariamente o uso de pedras como peso na ordenha, como mostrado na figura
15, aumentando a pressão para esgotar o máximo de leite, além da pressão feita
posteriormente pelo funcionário. Essas atitudes podem contribuir para um alto índice
de hiperqueratose em grau 2 e 3, o que provavelmente vai aumentar o índice
futuramente.

Figura 15. Pedras utilizadas no momento da ordenha para aumentar a pressão. Foto:
Arquivo pessoal.
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Na figura 16 podemos observar diferentes graus de hiperqueratose avaliados
no experimento. Foi notada também uma correlação no grau de hiperqueratose com
o incômodo na colocação e retirada das teteiras.

Gráfico 9. Grau de hiperqueratose observado nos animais durante o período experimental.

(1)

(2)

(3)

Figura 16. Tetos avaliados durante o período experimental, graus 1, 2 e 3 respectivamente.
Foto: Arquivo pessoal.

4.7 ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL

O escore de condição corporal deve ser mensurado quatro vezes durante o
ciclo produtivo da vaca (secagem, parto, pico de lactação e momento de cobertura).
A proposta de avaliação da condição corporal é baseada apenas na visualização da
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garupa da vaca (MACIEL, 2006). Onde recebem índices de 1 a 5, os quais
apresentam concordância entre avaliadores e também alta correlação com a
espessura de gordura, mensurada por ultrassonografia.
No gráfico 10 pode-se observar a distribuição da condição corporal nos
animais avaliados. A maioria dos animais apresentaram escore 3, porém houve uma
variação entre o escore 2 e 4. O grau 3 é indicado como ideal, pois revela que a
alimentação está sendo balanceada de acordo com a exigência nutricional de cada
animal. A condição corporal das vacas leiteiras é influenciada pelo ambiente
(especialmente pela época do ano ao parto), pelo estádio da lactação e pela ordem
de parto (WALTERS, 2000), além do grau de sangue dos animais (FERREIRA et al.,
2000).
Os animais que apresentaram escore 2,am primiparas, pois como estavam
em fase de crescimento e eram lactantes, precisavam de uma suplementação maior,
o que nao era feito na propriedade. Não foi comparado o escore corporal com a
produção de leite.

Gráfico 10. Distribuição da condição corporal nos animais em estudo.

4.8 CLAUDICAÇÃO

A claudicação é uma das principais causas de descarte de vacas leiteiras. O
sistema de pontuação da claudicação avalia a postura e o andamento do animal. Um
valor superior a 10% de claudicação (pontuação ≥ 3 na escala de SPREACHER et
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al., 1997) é indicador de problemas de bem-estar. No gráfico 11, podemos notar que
7,69% dos animais foram considerados claudicantes (Figura 17), se mantendo
dentro do aceitável de acordo com a literatura, porém foi sugerido tratamento para
melhoria desses animais.

Gráfico 11. Claudicação observada nos animais em estudo.

Figura 17. Animal claudicante com grau 4. Foto: Arquivo pessoal.
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5. CONCLUSÃO

Pode-se concluir que os procedimentos dos retireiros, a higienização, o
manejo durante as ordenhas, a sanidade e as instalações do Sítio Brumado ou
Xavier apresentaram valores satisfatórios para indicadores de bem-estar dos
animais.
O ITU no curral de espera foi elevado em alguns dias durante o período
experimental, provavelmente pela falta de sombreamento.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para melhorar o bem-estar animal, sugere-se a instalação de sombrites e
bebedouros no curral de espera, contribuindo para oferecer maior conforto térmico
os animais. Aconselha-se também fazer calçamento no curral de espera, para
melhorar a higiene dos animais.
O índice de claudicação também pode ser melhorado através de registro de
animais claudicantes, para entrar com uma ação preventiva, contribuindo para bem
estar animal.
Treinamentos para mudanças de hábitos dos retireiros podem diminuir o
índice de hiperqueratose.
É relevante que o bem-estar animal seja avaliado em diferentes épocas do
ano, pois servirá como ferramenta para otimizar o manejo dos animais em lactação.

50

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBRIGHT, J.L. Nutrition and feeding calves: feeding behavior of dairy cattle.
Journal of Dairy Science, v.76, n.2, p.485- 498, 1993.
Almeida PE, Mullineaux DR, Raphael W, Wickens C e Zanella AJ (2007). Early
detection of lameness in heifers with hairy heel warts using a pressure plate. Animal
Welfare, 16, 135-137.
ARAÚJO, W.A.G.; CARVALHO, C.G.V.; MARCONDES, M.I.; SACRAMENTO, A.J. e
PAULINO, P.V.R. Ocitocina exógena e a presença do bezerro sobre a produção e
qualidade do leite de vacas mestiças. Brazilian Journal of Veterinary Research and
Animal Science, São Paulo, v. 49, n. 6, p. 465-470, 2012.
AZEVEDO, M.; PIRES, M. F. A.; SATURNINO, H. M. et al. Estimativa de níveis
críticos superiores do índice de temperatura e umidade para vacas leiteiras ½, ¾,
7/8 Holandes - zebu em lactação. Revista Brasileira de Zootecnia. v.34, n.6, p.20002008, 2005.
BAÊTA, F.C.; SOUZA, C.F. Ambiência em edificações rurais - conforto animal.
Viçosa: UFV, 1997. 246p.
BALOCCHI, O.; PULIDO, R.; FERNÁNDEZ, J. Comportamiento de vacas lecheras
en pastoreo com y sin suplementación com concentrado. Agricultura Técnica, v.62,
n.1, p.87-98, 2002
BORGES C. R. A.; AZEVEDO M.; LIMA I. A.; BRASIL L. H. A.; FERREIRA M. A.
Heterogeneous genetic cows of three genetic groups in feedlot system in the state of

51

Pernambuco, Brazil. Acta Scientiarum. Animal Sciences. Maringá, v. 34, n. 1, p. 9196, 2012.
BOWELL, V.A.; RENNIE, L.J.; TIERNEY, G.; LAWRENCE, A.B. e HASKELL, M.J..
Relationships between building design, management system and dairy cow welfare.
Animal Welfare, 12: 547-552; 2003
Breuer, K.; Hemsworth, P. H.; Barnett, J. L.; Matthews, L. R; Coleman, G. J. 2000.
Behavioural response to humans and the productivity of commercial dairy cows.
Applied Animal Behaviour Science, 66: 273-288.
BREUER,K.; HEMSWORTH, P.H.; COLEMAN, G.F. The influence of handling on the
behaviour and productivity of lactating heifers. In: Proceedings of the 31st
International Congresso of the International Society for Applied Ethology. Prague,
Czech Republic and the Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Slovak
Academy of Sciences, Slovakia, p.219, 1997.
BRITTO, L. C. F. et al. Physiological and behavioral response of crossbred zebu
dairy cows submitted to diferente shade availability on tropical pasture. 45th
Congress of the International Society for Applied Ethology,. Indianpolis: Wageningen
Academic Publishers 2011.
Broom, D. (1991). Animal welfare: Concepts and measurements. Journal of Animal
Science 69, 4167-4175.
BROOM, D.M. Indicators of poor welfare. British Veterinary Journal, London,
v.142, p.524-526, 1986.
CERQUEIRA, J.O.L.(2013). Avaliação de bem estar animal em bovinos de leite na
região

norte

de

Portugal.

Disponível

em:

52

<https://repositorioaberto.up.pt/bitstream/10216/76183/2/92904.pdf>

Acesso

em

19.Nov.2019.
COOK, N. B. (2002). SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE Hygiene Scoring Card.
Disponível em: https://www.vetmed.wisc.edu . Acesso em 29 de agosto de 2019
COSTA, João H. C. et al. Prevalence of lameness and leg lesions of lactating dairy
cows housed in southern Brazil: Effects of housing systems. Journal of Dairy
Science, Champaign, v. 101, n.3, p. 1- 11, 2018.
Costa-e-Silva EV, Rueda PM, Rangel JMR, Zúccari, CESN (2009) Bem-estar,
ambiência e saúde animal. Ciência Animal Brasileira 121:1-15
COUTO, A.G. Etología: Un estudio del comportamiento de búfalas, con el objetivo de
aumentar la producción de leche Tecnología en Marcha. Revista Especial. v. 24, n.
5, p. 60-70, 2011.
Crescimento e terminação de suínos utilizando os índices de conforto térmico
DAWKINS, M. S. A user’s guide to animal welfare Science. Trends in Ecology &
Evolution, v.21, n.2, p.77-82, Feb 2006, ISSN 0169-5347.
de Passille, A. M., Rushen, J., Ladewig, J., & Petherick, C. (1996). Dairy calves'
discrimination of people based on previous handling. Journal of Animal Science,
74, 969-74.
DIAS, F. M. G. N. Efeito da condição corporal, razão peso/altura e peso vivo sobre o
desempenho reprodutivo pós-parto de vacas de corte zebuínas. 1991. 100 p.
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Escola de Veterinária, Universidade Federal
de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.

53

DUNCAN, I. J. H. The chaging concept of animal sentience. Applied Animal
Behaviour Science,v.100, n.1-2, p. 11-19, Oct 2006. ISSN 0168-1591.
EDMONSON, A. J.; LEAN, I. J.; WEAVER, L. D.; FARVER, T.; WEBTES, G. A body
condition scoring chart for Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science, v. 72, p.
6878; 1989.
em: <http://www.inmet.gov.br >Acesso em: 19. Nov.de 2019.
ESMAY, M.L. Principles of animal environment. Westport : Avi, 1982. 325p.
ESTADOS UNIDOS. Department of Agriculture. USDA.gov - United States
Department

of

Agriculture.

Disponível

em:

http://www.farmnews.com.br/mercado/maiores-produtores-de-leite/. Acesso em: 15
nov. 2019
Eurostat (2016). Cows’ milk colletion and products obtained – annual data.
file:///C:/Users/Ana%20Linhares/Desktop/Eurostat%20-%20Data%20Explorer.html.
Consultado 29/08/2019
FACÓ O.; LÔBO R. N. B.; FILHO R. M.; LIMA F. A. M.; Idade ao primeiro parto e
intervalo de partos de cinco grupos genéticos Holandês x Gir no Brasil. Revista
Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 34, no. 6, p. 1920-1926, 2005.
FERGUSON, J.D., BYERS, D., FERRY, J. et al. 1994. Round table discussion: body
condition of lactating cows. Agric. Practice, 15(4):17-21
FERREIRA, A. M. DE; VIANA, J. H. M; SÁ, W. F. CAMARGO, L. S. DE A.;
VERNEQUE, R. DA S. Restrição alimentar e atividade ovariana luteal cíclica pósparto em vacas girolanda. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 35, n. 12, p.
2521-2528, 200.

54

Ferreira, A.H. Estratégia competitiva: uma análise sistêmica do modelo de Porter e
suas implicações nas estratégias de diferenciação do setor de laticínios.
Universidade Federal de Viçosa. MG, 1999.
FERREIRA, F. et al. Parâmetros fisiológicos de bovinos cruzados submetidos ao
estresse calórico. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo
Horizonte, v. 58, n. 5, p. 732-738, 2006.
FISCHER, V.; DESWYSEN, A.G.; DUTILLEUL, P. et al. Padrões da distribuição
nictemeral do comportamento ingestivo de vacas leiteiras, ao início e ao final da
lactação, alimentadas com dieta à base de silagem de milho. Revista Brasileira de
Zootecnia, v.31, n.5, p.2129-2138, 2002.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO).
Dairy Production and Products – Milk Production. Disponível em Acesso em 24 jun.
2016.
FRASER, A.F. Comportamiento de los animales de la granja. Zaragoza: Acribia,
1980. 291p.
FRASER, D. Assessing animal well-being: common sense, uncommon science. In:
ALBRIGHT, J.L. (Ed.). Food animal well-being. West Lafayette, USDA: Purdue
University, 1993. p.37-54.
FRASER, D. et al. A scientific conception of animal welfare that reflects ethical
concerns. Animal Welfare, v. 6, n. 3, p. 187-205, Aug 1997. ISSN 0962-7286
Girolando.

Associação

Brasileira

dos

Criadores

de

Girolando.

Girolando:

Generalidades, a formação da raça. Disponível em: . Acesso em 15 nov. de 2019.

55

Gomes, S.T. Diagnóstico e perspectivas da produção de leite no Brasil. Universidade
Federal de Viçosa. MG. 2003
GRANDIN, T. Assessment of stress during handling and transport. Journal of Animal
Science, v.75, p.249-257, 1997.
GRANT, R.J.; ALBRIGHT, J.L. Feeding behaviour and management factors during
the transition period in dairy cattle. Journal of Animal Science, v.73, n.9, p.27912803, 1995.
GREENOUGH, P.R. Lameness in cattle. Philadelphia: Saunders, 1997. 277p.
HEMSWHORTH, P. H.; COLEMAN, G. J.; BARNETT, J.; BORG, S. Relationships
between human animal interactions and productivity of commercial dairy cows.
Journal Animal Science., v. 78, p. 2821-2831, 2000.
Hemsworth, P. H., Coleman, G. J., Barnett, J.L., Borg, S., & Dowling, S. (2002). The
effects of cognitive behavioral intervention on the attitude and behavior of
stockpersons and the behavior and productivity of commercial dairy cows. Journal of
Animal Science, 80, 68-78.
Hötzel, M. J.; Machado Filho, L. C. P.; Yunes, M. C.; Silveira, M. C. A. C. 2005.
Influência de um ordenhador aversivo sobre a produção leiteira de vacas da raça
holandesa. Revista Brasileira de Zootecnia, 34 (4): 1278-1284.
HULME, P. H. Adapting to climate change: is there scope for ecological
management in the face of a global threat. Journal of Applied Ecology,
Londres, v. 42, n.5 , p. 784-794. 2005.
Hurnik, J. (1992). Behaviour, farm animal and the environment. Cambridge: CAB
International.

56

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema de
recuperação de informações – SIDRA. Homepage IBGE, Brasília, 2010. Disponível
em:

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/inicial.

Acesso em: 26 ago. 2019.
IBGE.

Censo

Agropecuário,

2019.

Disponível

em

<

https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/pecuaria.
html?localidade=0&tema=78391> Acesso em: 10 de Dez. 2019.
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Tempo, gráficos – 2019. Disponível em <
http://www.inmet.gov.br/portal/>. Acesso em: 15 de nov. 2019
LEMOS A. M., TEODORO R. L., BARBOSA R. T., FREITAS A. F. e MADALENA F.
E. Comparative performance of six Holstein-friesian x Guzera grades in Brazil. British
Society of Animal Production, Penicuik v. 38, p. 157 – 164, 1984.
LIMA, K.A.O.; MOURA, D.J.; NAAS, I.A.; PERISSINOTTO. Estudo da influência
das ondas de calor sobre a produção de leite no Estado de São Paulo. Revista
Brasileira de Engenharia de Biossistemas, v.1, n.1, p.70-81, 2007.
LUND, V.; ROCKLINSBERG, H. Outing a conception of animal welfare for organic
farming systems. Journal of Agricultural & Environmental Ethics, v. 14, n.4, p.391424, 2001 2001. ISSN 1187-7863.
MACHADO, P.F. Efeitos da alta temperatura sobre a produção, reprodução e
sanidade de bovinos leiteiros. In: SILVA, I.J.O. Ambiência na produção de leite em
clima quente. Piracicaba: FEALQ, 1998. Cap. 4, p. 179-188.
MACIEL, A.B. de B. Proposta de avaliação da condição corporal em vacas
holandesas e nelores. 2006. 103 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) –

57

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista,
Botucatu, SP.
Martello LS, Savastano Jr H, Silva S.L.; Titto EAL (2004) Respostas fisiológicas e
produtivas de vacas holandesas em lactação submetidas a diferentes ambientes.
Revista Brasileira de Zootecnia 33:181-191
McGlone, J. J. (2001). Farm animal welfare in the context of other society issues:
toward sustainable systems. Livestock Production Science, 72, 75-81.
McMANUS C.; TEIXEIRA R. A.; DIAS L. T. LOUVANDINI H.; OLIVEIRA E. M. B..
Características produtivas e reprodutivas de vacas Holandesas e mestiças Holandês
X Gir no Planalto Central. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, vol. 37 no. 5, p.
819 – 823, 2008.
MEIN, G. A., NEIJENHUIS, F., MORGAN, W. F., REINEMANN, D. J., HILLERTON,
J.E., BAINES, J. R., OHNSTAD, I., RASMUSSEN, M. D., TIMMS, L., BRITT, J. S.,
FARNSWORTH, R., COOK, N. e HEMLING, T.. Evaluation of bovine teat condition in
commercial dairy herds: Non-infectious fators. Second international symposium on
mastitis and milk quality proceedings. 13-15 September, Vancouver, BC, Canada.
p.347351; 2001.
Mench, J. A. (1993). Assessing welfare: an overview. Journal of Agricultural &
Environmental Ethics, 6, 68-75.
Mendl, M. (2001). Assessing the welfare state. Nature, 410, 31-32.
Mendl, M., Burman, O., Laughlin, K. & Paul, E. (2001). Animal memory and animal
welfare. Animal Welfare, 10, S141-S159.

58

MIRANDA, E.V. Plano de Manejo para a Floresta Nacional de Ritápolis – Versão
Preliminar, Viçosa: UFV/DEF. 2001.
Munksgaard, L.; de Passille, A. M.; Rushen, J.; Herskin, M. S.; Kristensen, A. M.
2001.

Applied

Animal

Behaviour

Science,

73:

26nas condições tropicais. Revista Ciência Rural, Santa Maria, v. 34, n. 3, p.

15785-

790, 2004.
Nascimento GV, Cardoso EA, Batista NL, Souza BB, Cambuí GB (2013) Indicadores
produtivos, fisiológicos e comportamentais de vacas de leite. Agropecuária Científica
no Semiárido 9:28-36.
NEIJENHUIS, F.; BARKEMA, H. W.; HOGEVEEN, H.; NOORDHUIZEN, J. P. T. M.
Classification and longitudinal examination of callused teat-ends in dairy cows.
Journal of Dairy Science, v.83, p.2795-2804, 2000.
NEIVA, R. S. Produção de bovinos leiteiros – Lavras: UFLA – 534 P. 1998.
NEVEUX, S. et al. Hoof discomfort changes how dairy cattle distribute their body
weight. Journal of Dairy Science, Champaign, v.89, p.2503-2509, 2006.
Pajor, E. A; Rushen J.; De Passille A. M. B. 2003. Dairy cattle’s choice of handling
treatments in a Y-maze. Applied Animal Behaviour Science, 80: 93-107.
Paranhos da Costa, M.J.R. and Cromberg, V.U. (1997) Alguns aspectos a serem
considerados para melhorar o bem-estar de animais em sistemas de pastejo
rotacionado. In: Peixoto, A. M.; Moura, J.C. e Faria, V.P. (ed.). Fundamentos do
pastejo rotacionado. FEALQ: Piracicaba, p. 273-296.
PEREIRA, C. C. J. Fundamentos de Bioclimatologia Aplicados à Produção Animal.
Belo Horizonte: FEPMVZ, 2005

59

PEREIRA, J. C. C. Fundamentos de bioclimatologia aplicados à produção animal.
Belo Horizonte: FEPMVZ, 2005. 195.
PETERS, M. D. P.; BARBOSA SILVEIRA, I. D.; PINHEIRO MACHADO FILHO, L. C.;
MACHADO, A. A.; PEREIRA, L. M. R. Manejo aversivo em bovinos leiteiros e efeitos
no bem-estar, comportamento e aspectos produtivos. Revista Archivos de Zootecnia,
Rabanales, v. 59, n. 227, p. 435-442, 2010.
PETERS, M. D. P.; BARBOSA SILVEIRA, I. D.; PINHEIRO MACHADO FILHO, L. C.;
MACHADO, A. A.; PEREIRA, L. M. R. Manejo aversivo em bovinos leiteiros e efeitos
no bem-estar, comportamento e aspectos produtivos. Revista Archivos de Zootecnia,
Rabanales, v. 59, n. 227, p. 435-442, 2010.
PIRES, M.F.A.; VILELA, D.; ALVIM, M.J. Comportamento alimentar de vacas
holandesas em sistemas de pastagens ou em confinamento. Coronel Pacheco:
Embrapa Gado de Leite, 2001. 2p. (Boletim Técnico, 2)
PLAUTZ, G. R. Podologia bovina. Monografia apresentada à Faculdade de
Veterinária. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2013.
Radostitis, O. M., Leslie, K. E. e Fetrow, J., 1994. Herd health – Food animal
production medicine. 2ª Ed., W. B. Saunders Company. Cap. 9. 229-273.
ROBINSON, N. E. (2004) Homeostase – Termorregulação. In: Cunningham JG.
Tratado de fisiologia veterinária. 3ed. Rio de Janeiro, p. 550-560.
Ronsani, A. J.; Parré, J. L. Variação estacional da produção e do preço do leite no
estado do Paraná (1980-1999). Revista Informe GEPEC ano 7, n. 1. p. 95-119 jan.
2003.

60

ROSA, M. S. Interação entre retireiros e vacas leiteiras na ordenha. 2002. 52f.
Dissertação (Mestrado em Zootecnia). Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias. Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal.
Rosa, M.S. 2002. Interação entre retireiros e vacas leiteiras na ordenha. Dissertação
(Mestrado em Zootecnia). Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias.
Universidade Estadual Paulista. Jaboticabal. 52 pp
RUEGG, P. L.; REINEMANN, D. J. Milk quality and mastitis test. Bovine Practitioner,
Stillwater, v. 36, p. 41-54, 2002
SANTOS, M. V.; FONSECA, F. L. F. Estratégia para controle de mastite e
melhoramento da qualidade do leite. 1ª ed. Barueri, 2007, p. 314
SANTOS, M.V; Avaliação de desempenho de salas de ordenha, 2013. Disponível
em < https://www.milkpoint.com.br/colunas/marco-veiga-dos-santos/como-avaliar-odesempenho-das-salas-de-ordenha-205386n.aspx>. Acesso em: 17 de nov. 2019.
SCHREINER, D.A. & RUEGG, P.L. Relationship between udder and leg hygiene
scores and subclinical mastitis. Journal of Dairy Science, v. 86, p. 3460-3465,
2003.
SCHUKKEN, Y.; WILSON, D. Monitoring udder health and milk quality using somatic
cell counts. Veterinary Research, v. 34, p. 579–596, 2003.
SEABROOK, M.F. Psychological interaction between the milker and the dairy cow.
Dairy Systems for the 21st Century, p.49-58, 1994.
SHEARER, J.K.; BRAY, D.R. Efeito do calor e estresse ambiental sobre a saúde da
glândula

mamaria.

In:

SIMPÓSIO

INTERNACIONAL

SOBRE

PRODUÇÃO

61

INTENSIVA DE LEITE, 2., 1995, São Paulo. Anais..., São Paulo: FMVZ/USP, 1995.
p. 45-52.
SILVA M. V. G. B., MARTINS M. F., PAIVA L. C., CEMBRANELLI M. A. R., FREITAS
A. F., ARBEX W. A., SANTOS K. C. L., CANAZA-CAYO A. W., PANETTO J. C. C.,
COSTA C. N., CARVALHO B. C., FERREIRA M. B. D., LOPES B. C.. Programa de
melhoramento genético da raça Girolando sumário de touros resultado do teste de
progênie julho/2013. Juiz de Fora. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
EMBRAPA Gado de Leite, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
julho/2013.
Silva, RG (2000) Introdução à bioclimatologia animal. Nobel, São Paulo.
SPRECHER, D.J., HOSTETLERr, D.E. e KANEENE, J.B.. A lameness scoring
system that uses posture and gait to predict dairy cattle reproductive performance.
Theriogenology, 47: 1179-1187; 1997.
Terlouw, E. M. C., Lawrence, A. B., & Illius, A. W. (1991). Influences of feeding level
and physical restriction on development of stereotypies in sows. Animal Behaviour,
42, 981-991.
THOMAS,

C.

S.;

SVENNERSTEN-SJAUNJA,

K.;

BHOSREKAR,

M.

R.;

BRUCKMAIER, R. M. Mammary cisternal size, cisternal milk and milk ejection in
Murrah buffaloes. Journal of Dairy Research, Cambridge, v. 71, n. 2, p. 162-168,
2004.
WALTERS, A. H. Analysis of early lactation reproductive characteristics in holstein
cows. 2000. 83 p. Thesis (M. Sc. in Dairy Science) − Virginia Polytechnic Institute
and State University, Blacksburg, Virginia.

62

WEBSTER, A.J.F. Animal welfare: limping towards eden. 2.ed. Oxford: Blackwell
Publishing, 2005. 283p.
WELFARE QUALITY, 2009. Assessment protocol for cattle. Uppsala, Suécia.
WHAY, H.R. et al. Assessment of the welfare of dairy cattle using animal-based
measurements: direct observations and investigation of farm records. Veterinary
Record, Londres, v.153, n.7, p.197-202, 2003
WHAY, H.R. et al. Associations between locomotion, claw lesions and nociceptive
thresholds in dairy heifers during the peri-partum period. Veterinary Journal, Londres,
v.154, p.155-161, 1997.
Yunes, M. C. 2001. Efeito da hierarquia social na produção, na reprodução e na
interação humano-animal de vacas leiteiras. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Santa Catarina, Brasil, 93p.

63

