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RESUMO 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os indicadores de bem estar 

animal em vacas leiteiras, das raças Gir e Girolando durante o manejo de ordenha no 

Campo Experimental Risoleta Neves (CERN), da Epamig. Foram utilizados vinte e seis 

animais, criados a pasto para a avaliação do bem estar. Através da utilização do 

protocolo de avaliação de bem estar para gado leiteiro, foram observados indicadores 

comportamentais e fisiológicos, referente à saúde, higiene e comportamento dos 

animais. Para cada sistema de indicadores é evidenciada a metodologia de abordagem, 

assim como os respectivos critérios de classificação. Descrevem-se ainda as suas 

potencialidades e limitações, a respectiva forma de interpretação e as implicações que a 

pontuação de resultados possui em termos de produção, saúde e bem estar animal. Por 

meio da avaliação de critérios de bem estar, obteve-se a pontuação para cada princípio e 

a partir da avaliação dos pontos obtidos, foi possível classificar o sistema de acordo com 

o bem estar dos animais. Pode-se concluir que a abordagem dos animais, a higienização, 

o manejo pós ordenha e as instalações no CERN proporcionaram bem estar adequado 

aos animais avaliados. 

 

 

Palavras-chaves: bem estar, comportamento, vacas leiteiras 
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ABSTRACT 

This study was to evaluate the wellness indicators animal in dairy cows, Gir and Gir 

breeds during milking management in the Campo Experimental Risoleta Neves 

(CERN), the Epamig. Were used twenty six animals on pasture for the assessment of 

well-being. Through the use of welfare assessment protocol for dairy cattle, behavioral 

and physiological indicators were observed, related to health, hygiene and animal 

behavior. For each indicator system is shown addressing methodology, as well as their 

classification. are described further their potential and limitations, the manner of its 

interpretation and implications of the results of score has in terms of production, health 

and animal welfare. Through the evaluation of welfare criteria, obtained the score for 

each principle and based on the evaluation of these points, it was possible to classify the 

system according to the welfare of animals. It can be concluded that the animal 

approach, cleaning, handling and post milking installations provided at CERN well 

being suitable to animals evaluated. 

 

Keywords: Behavior, dairy cows, welfare 



  

 

 

SUMÁRIO 

1. Introdução ................................................................................................................ 13 

2. Revisão de Literatura ............................................................................................... 15 

2.1. Mercado de Leite Brasileiro ............................................................................. 15 

2.2. Bem estar Animal ............................................................................................. 16 

2.3. Termoneutralidade em Bovinos Leiteiros ........................................................ 17 

2.4. Comportamento de Vacas Leiteiras ................................................................. 18 

2.5. Indicadores Comportementais e de Saúde ....................................................... 19 

2.5.1. Comportamento na sala de ordenha .......................................................... 20 

2.5.2. Condicão Corporal .................................................................................... 20 

2.5.3. Claudicação ............................................................................................... 21 

2.5.4. Higiene dos Animais ................................................................................. 23 

2.5.5. Derrame do Leite ...................................................................................... 24 

2.5.6. Hiperqueratose dos Tetos .......................................................................... 24 

2.6. Gir Leiteiro ....................................................................................................... 25 

2.7. O Gado Girolando ............................................................................................ 25 

3. Material e Métodos .................................................................................................. 26 

3.1. Parâmetros avaliados ........................................................................................ 30 

3.1.1. Teste de comportamento na sala de ordenha ............................................ 30 

3.1.2. Avaliação da condição corporal ................................................................ 30 

3.1.3. Índice de claudicação ................................................................................ 31 

3.1.4. Pontuação e Higiene dos Animais ............................................................ 32 

3.1.5. Avaliação do Derrame do Leite ................................................................ 33 

3.1.6. Avaliação da Hiperqueratose dos Tetos .................................................... 34 

4. Resultados e Discussão ............................................................................................ 35 

5. Conclusões ............................................................................................................... 48 

6. Considerações Finais ............................................................................................... 49 

7. Referências Bibliográficas ....................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 - Temperatura e umidade relativa da sala de ordenha, registradas durante o 

período experimental ...................................................................................................... 35 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 - Distribuição espacial da produção de leite no Brasil, em 2008. ................ 15 

FIGURA 2 - Representação esquemática da Zona de Termoneutralidade ..................... 17 

FIGURA 3 - Escore de Condição Corporal .................................................................... 21 

FIGURA 4 - Mapa do CERN. ........................................................................................ 26 

FIGURA 5 - Curral de espera do CERN. ....................................................................... 27 

FIGURA 6 - Sala de Ordenha ......................................................................................... 27 

FIGURA 7a - Vacas sendo ordenhadas. ......................................................................... 28 

FIGURA 7b - Curral para alimentação. .......................................................................... 28 

FIGURA 8 - Equipamento para pesagem do leite .......................................................... 29 

FIGURA 9 - Termohigrômetro ....................................................................................... 29 

FIGURA 10 – Pontuação da claudicação e critérios de avaliação dos animais ............. 31 

FIGURA 11 - Ilustração da pontuação de avaliação da higiene. .................................... 33 

FIGURA 12 – Avaliação da hiperquatose dos tetos ....................................................... 34 

FIGURA 13 - Abordagem na entrada da sala de ordenha .............................................. 36 

FIGURA 14 - Frequência de distribuição de passos durante a ordenha ......................... 37 

FIGURA 15 – Frequência de distribuição de coices durante da ordenha ....................... 39 

FIGURA 16 - Distribuíção da condição corporal por escalões nos animais em estudo . 40 

FIGURA 17 – Categoria de claudicação nos animais em estudo ................................... 41 

FIGURA 18 – Vista aérea do CERN, com distância aproximada do piquete até o curral 

de espera ......................................................................................................................... 42 

FIGURA 19 – Grau de higiene dos animais em estudo para as diferentes regiões ........ 43 

FIGURA 20 - Gotejamento ou derrame de leite na sala de ordenha, nas ordenhas da 

manhã e tarde. ................................................................................................................. 45 

FIGURA 21 – Grau de Hiperqueratose dos tetos ........................................................... 46 

FIGURA 22 – Grau de Hiperqueratose encontrada nos animais do CERN. .................. 46 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

BEA – Bem estar animal 

ECC – Escore de Condição Corporal 

CC – Condição Corporal 

CERN – Campo Experimental Risoleta Neves 

VL – Vazamento de leite 



 

13 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O termo bem estar é amplo, podendo abranger várias informações contribuindo 

para a condição de vida do animal, induzindo-os a um grau de harmonia com o seu 

ambiente, qualificado por condições físicas e fisiológicas adequadas (HURNIK, 1992). 

Faz se necessário garantir que o animal não sinta fome ou sede, e que não fique exposto 

a doenças, injúrias, dor, medo, ansiedade ou estresse e priorizem que vivam em 

ambientes apropriados, com conforto (SOUZA et al., 2007). As alterações físicas e 

fisiológicas podem ser medidas de forma utilitária e representam uma importante 

estrutura para avaliação do bem estar animal (BEA). 

As normas científicas objetivas, baseadas na avaliação de indicadores ambientais 

e ligadas ao animal vêm sendo empregadas com assiduidade na avaliação do BEA. Os 

processos adaptativos são complexos, onde a estimativa do bem estar abrange uma 

abordagem multidisciplinar, na qual ponderam as particularidades comportamentais, a 

sanidade, a produtividade, as variáveis fisiológicas e as prioridades dos animais pelos 

diversos componentes do ambiente que os circunda. 

O ser humano provavelmente iniciou atividades de manutenção de animais para 

produção há cerca de dez mil anos (ZEDER E HESSE, 2000). O bem estar é um termo 

empregado para animais, onde inclui também o ser humano. É avaliado de importância 

especial por muitas pessoas; entretanto, solicita um sentido exato se a finalidade é a sua 

utilização de maneira eficaz e sólida. Segundo Broom (1986), o bem estar de um 

indivíduo é seu estado em relação às suas tentativas de se adaptar ao seu ambiente. Este 

significado faz referência a uma característica do indivíduo em um dado momento. 

O comportamento dos bovinos leiteiros deve ser analisado na tentativa de ajudar 

a entender sua fisiologia, fornecendo dados para inovar técnicas de manejo a fim de 
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proporcionar melhor conforto aos animais e permitir melhorias na produtividade. 

Algumas práticas são usadas no intuito de melhorar a produtividade animal, porém não 

satisfazem à conservação do bem estar animal (BEA) e já estão sendo condenadas. Os 

fatores que mais influenciam o BEA estão integrados às práticas de manejo.  

O diagnóstico de BEA também pode ser feito através do comportamento animal, 

constituindo-se de uma análise importante no bem estar. O comportamento animal é 

preciso ser conhecido para poder diagnosticar e aprimorar o grau de bem estar 

(FRASER, 1993). Por exemplo, alterações de postura, locomoção e temperamento, 

aliados a observações do estado sanitário, podem indicar que um animal sente dor, bem 

como quantificá- la (MELLOR & STAFFORD, 2004). 

Ultimamente, a sociedade está se conscientizando cada vez mais no que diz 

respeito ao BEA, certificando assim um nível cabível de bem estar, o que torna parte 

integrante de qualquer forma de agropecuária sustentável. Deste modo, uma ciência que 

apoia o convívio, o respeito e a exploração natural dos animais consentindo os 

princípios do bem estar e que age na educação e incentiva a evolução da própria 

humanidade (MALINOWSKI, 2005). 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os indicadores de bem estar 

animal em vacas leiteiras, das raças Gir e Girolando durante o manejo de ordenha no 

Campo Experimental Risoleta Neves (CERN), da Epamig. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 MERCADO DE LEITE BRASILEIRO 

O agronegócio brasileiro tem como uma das atividades mais presentes a 

produção de leite, onde o faturamento de itens lácteos obteve um grande avanço no ano 

de 2010, segundo o Anuário da pecuária brasileira (ANUALPEC, 2011), o Brasil 

atingiu R$44,5 bilhões no qual só foi superado pelos setores de carne e açúcar. 

Nos anos de 2000 e 2009 a produção mundial de leite (mil toneladas/ano) 

cresceu 2,1% ao ano, ao mesmo tempo em que a produção do Brasil aumentou em 

47,2%, em média 5,2% ao ano. As regiões onde pode ser observada maior concentração 

da produção são as regiões Sul , Sudeste e Centro Oeste, como pode ser vista na figura 1 

(EMBRAPA, 2010). 

 

 

Figura 1 - Distribuição espacial da produção de leite no Brasil, em 2008. 

(IBGE. Elaboração: Cileite/Embrapa Gado de Leite). 

 

De acordo com informações da Embrapa (2010) o Estado de Minas Gerais tem a 

bovinocultura leiteira como a atividade mais importante, e vem se destacando como o 
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maior produtor de leite do Brasil, apresentando 27% da produção Nacional. A partir 

dessas informações, o Brasil torna um país favorável e importante no mercado 

internacional. Entretanto, as indústrias de laticínios precisam melhorar ainda mais, para 

alcançar este nível. 

 

2.2 BEM ESTAR ANIMAL 

O conceito de bem estar na língua portuguesa é o “estado de satisfação física ou 

moral; conforto” (FERREIRA, 2004). O termo popular refere a sensação boa em 

relação ao ambiente e à condição do individuo, envolvendo uma percepção não só 

física, mas também psicológica. Entretanto, esse conceito não pode ser distendido para 

o emprego científico do vocábulo. Para a ciência, bem-estar é o “estado de um 

indivíduo em relação as suas tentativas de se adaptar ao seu ambiente” (BROOM & 

JOHNSON, 1993). 

 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). Deste modo, quanto 

maior o desafio atribuído pelo ambiente, mais dificuldade o animal terá em se adaptar e, 

consequentemente, menor será seu grau de bem estar. A avaliação científica do bem-

estar deve considerar o estado do animal de forma objetiva e separada de questões éticas 

(BROOM & MOLENTO, 2004). Para conhecer de maneira científica o grau de bem-

estar animal é necessário o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico. Nos 

procedimentos de diagnóstico centrados no animal, os indicadores mais utilizados são 

as respostas fisiológicas e comportamentais e a sua condição sanitária (LEEB et al., 

2004). 
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2.3 TERMONEUTRALIDADE EM BOVINOS LEITEIROS 

De acordo com Baccari Júnior (1998), a zona de termoneutralidade é uma faixa 

de temperatura ambiente efetiva na qual o animal não sofre estresse pelo frio ou pelo 

calor.  

Kadzere et al. (2002) e Azevedo et al. (2005), recomendam que para bovinos de 

leite a zona de termoneutralidade situa-se entre 5 e 25°C, entretanto o seu limite 

superior pode variar entre 24 e 27°C. Através da Figura 2, compreende-se que ao 

afastar-se da região ótima (A) haverá tanto o estresse pelo frio quanto pelo calor o que 

poderá induzir o animal até a morte. Portanto, a zona de termoneutralidade tem como 

limites a temperatura crítica inferior e a temperatura crítica superior. Abaixo da 

temperatura crítica inferior, o animal entra em estresse pelo frio e acima da temperatura 

crítica superior, sofre estresse pelo calor (AZEVÊDO E ALVES, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representação esquemática da Zona de Termoneutralidade. (Fonte: Hafez 

(1973). 

 

2.4 COMPORTAMENTO DE VACAS LEITEIRAS 

Os bovinos são animais gregários, ou seja, que vivem em grupo fazendo circuito 

diário entre os pastos, cochos de água e ambiente em que são mantidos. Costumam 

A 

A’ 

Temperatura 

Crítica Inferior 

Temperatura 

Crítica Superior 

Estresse 

pelo calor 

Estresse 

pelo frio 

FRIO CALOR 

ZONA DE TERMONEUTRALIDADE 

ZONA DE CONFORTO 

Ótimo para o 

desempenho e saúde 
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andar em fileira de um lugar para outro e formam hierarquia entre o rebanho, que se 

associa ao princípio de disputa por espaço e alimento. Quando se sentem ameaçados por 

predadores, eles se reúnem para buscar segurança no tamanho do grupo ou então 

utilizam seus chifres como defesa (GRANDIN & DEESING, 2014). 

No momento do pastejo, a prioridade no acesso a melhor forragem pode firmar a 

base e estrutura hierárquica de um determinado grupamento de animais. Nos sistemas 

intensivos o espaço reduzido e constante reagrupamento das vacas provocam aumento 

da agressividade, porque as vacas têm de competir mais para se alimentar e disputar 

lugares para deitar. Sob estas condições, alguns indivíduos estarão mais bem sucedidos 

do que outros no acesso à alimentação ou outros recursos (GALINDO et al., 2000). 

Os aspectos de comportamento naturais mais importantes para saúde, bem estar 

e produtividade das vacas, segundo Krawczel & Grant (2009) são o repouso, 

alimentação e ruminação. Segundo os autores são necessárias de 12 a 14 horas de 

repouso e de 3 a 5 horas para a alimentação, estes requisitos constituem de 60 a 80% 

das 24 horas do período de atividade. 

Apesar de parecer claro que bem estar animal depende de boas condições de saúde e 

que medidas da incidência de doenças são usadas para avaliar o bem estar, é necessário 

estimar o impacto relativo dessas doenças. Não existe uma maneira de medir 

diretamente o sofrimento causado ao animal pelas diferentes doenças, mas há uma 

abordagem indireta que consiste em comparar diferentes doenças através da gravidade 

dos sintomas. A gravidade pode ser avaliada pela duração da doença e probabilidade de 

morte. Em vacas leiteiras muitas doenças provocam redução na produção de leite e no 

consumo da ração (RUSHEN et al., 2007b). 
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2.5 INDICADORES COMPORTAMENTAIS E DE SAÚDE 

As alterações comportamentais dos animais nas explorações são comumente 

utilizadas como um indicador para a avaliação do BEA. Por isso o conhecimento 

abrangente das atividades comportamentais dos animais é fundamental para a melhoria 

da produção animal (GORDON, 1995). 

O bem estar de um indivíduo é sua condição em relação às suas experiências de 

habituar-se ao seu ambiente (FRASER & BROOM, 1997). De acordo com o ambiente, 

os indivíduos podem utilizar de várias maneiras para reagir ao seu espaço, visto que 

para alteração do desconforto ele utiliza-se do seu comportamento. 

Os indicadores de saúde, considerados mais importantes para a avaliação de 

BEA serão também aqueles que requerem mais experiência e precisão na sua 

apreciação, pois estão enquadrados num dos mais importantes princípios de BEA, sendo 

condição necessária para garantir a produtividade das vacas leiteiras (CERQUEIRA, 

2013). 

A utilização de indicadores de saúde possibilita melhorar bastante a capacidade 

de avaliar o bem estar animal ao nível da exploração. A tendência de integrar a saúde 

em índices de avaliação do bem-estar animal junto das explorações é uma medida 

fundamental (RUSHEN, 2003). 

 

2.5.1 COMPORTAMENTO NA SALA DE ORDENHA 

As vacas leiteiras apresentam rotinas diárias e são manipuladas através da 

mesma, uma das rotinas mais importante é a ordenha, na qual é realizada duas vezes por 

dia. É na ordenha que se avalia melhor o BEA, a rotina da ordenha é um fator de grande 

importância para o BEA, pois o seu comportamento varia de acordo com as 

necessidades dos animais (ARAVE & ALBRIGHT, 1981).  
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O comportamento é um indicador da relação homem-animal podendo ser 

avaliado durante a ordenha, nomeadamente a frequência de passos e coices, como 

resposta à manipulação do ordenhador (WAIBLINGER et al., 2006; PETERS et al., 

2007). 

 

2.5.2 ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL 

O escore de condição corporal (ECC) do animal é uma avaliação individual para 

estimar as reservas corporais de gorduras (ROCHE et al.,2004). Esta avaliação é 

baseada na observação de áreas específicas, onde serão determinados os depósitos dos 

tecidos adiposos e a massa muscular. Para a ponderação da condição corporal (CC) as 

vacas devem ser analisadas com cuidado, para avaliação das reservas corporais. Para 

realizar a avaliação de alguns métodos, pode ser realizada a palpação de algumas áreas, 

desde que os animais sejam contidos de forma adequada. 

 Os métodos para a avaliação da CC são diferentes entre os diversos países, 

porém todos visam à palpação e/ou visualização dos animais. As escalas utilizadas para 

avaliar a CC diferem entre países, mas todas consistem na palpação e/ou visualização 

dos animais (ROCHE et al., 2009). Os autores Wildman et al; (1982), desenvolveram 

uma escala, composta por pontos enumerados de 1 a 5, no qual o 1 corresponde a uma 

vaca com severa subcondição, e o 5 a uma vaca com severa supercondição, conforme 

mostra a figura 3. Dessa maneira, o melhor para os animais é que eles não estejam nem 

muito gordos e muito menos muito magros, a figura 3, representa os ECC de 1 a 5. 
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Figura 3 - Escore de Condição Corporal. (Figura adaptado EDMONSON et al; 1989). 

  

2.5.3 CLAUDICAÇÃO 

A claudicação constitui atualmente um dos problemas de saúde, econômicos e 

de bem estar mais importantes nas explorações leiteiras. É um grave problema das vacas 

leiteiras, pelo impacto negativo na redução da produção como no conforto animal 

(ETTEMA e OSTERGAARD, 2006; THOMSEN et al., 2008) e contribui também para 

a diminuição da eficiência reprodutiva, aumentando as perdas econômicas (SPRECHER 

et al., 1997). A taxa de incidência anual de claudicação varia entre 4 a 56% em vacas 

adultas, em função da exploração, do local e do ano do estudo (BOOTH et al., 2004). 

Atualmente a claudicação é uma das principais causas de refugo de vacas 

leiteiras. A claudicação é sinônimo de condição dolorosa principalmente ao nível dos 

membros posteriores, que afeta a liberdade de circulação do animal e dos seus 

comportamentos cotidianos. O sistema de pontuação da claudicação incide na postura e 
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andamento do animal, atribuindo-se a classificação respectiva em função do 

desempenho observado. Um valor superior a 10% de claudicação (pontuação ≥ 3 na 

escala de SPRECHER et al., 1997) no efetivo é indicador de problemas de BEA. 

O índice de claudicação superior a 3 (escala de SPRECHER et al., 1997), tem 

um efeito depreciativo sobre a ingestão de alimento, sobre o local ocupado pelas vacas 

na manjedoura, o número de visitas diárias ao sistema de ordenha mecânica, sobre a 

produção de leite, e resultando em perdas econômicas, motivadas pelo acréscimo de 

trabalho com estes animais, e pela necessidade de refugo (BACH et al., 2007). 

A detecção precoce de claudicação, usando a pontuação de locomoção 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 acelerada dos animais 

afetados. Almeida et al. (2007), afirmaram que a pontuação da locomoção não é 

verdadeira para detecção de casos ligeiros de claudicação em vacas leiteiras, tendo para 

o efeito, realizado um estudo para avaliar um equipamento em placa de pressão na 

detecção de claudicação.  

A utilização de indicadores de saúde possibilita melhorar bastante a capacidade 

de avaliar o bem estar animal ao nível da exploração. A tendência de integrar a saúde 

em índices de avaliação do bem-estar animal junto das explorações é uma medida 

fundamental (RUSHEN, 2003). 

 

2.5.4 HIGIENE DOS ANIMAIS 

O grau de higiene da vaca leiteira é um importante indicador de bem estar 

(BOWELL et al., 2003). A higiene das vacas e do próprio ambiente que as envolve 
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influencia a qualidade do leite e o risco de mastite. A relação negativa entre a limpeza 

das vacas e taxa de mastite subclínica foi relatada por diversos autores (SCHREINER e 

RUEGG, 2003; RENEAU et al., 2005). 

Um elevado nível de limpeza da vaca é indicador de menor risco de exposição a 

agentes patogênicos ambientais, contribuindo para a segurança alimentar em sistemas 

de garantia da qualidade (HUGHES, 2001). As vacas sujas correlacionam-se 

positivamente com elevada incidência de mastites (WARD et al., 2002). 

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). 

O método mais usado é o de Cook (2002), no qual, o grau de contaminação da 

vaca é avaliado numa escala de 1 (limpo) a 4 (muito sujo), para três regiões, 

separadamente: perna, úbere, coxa e flanco. Segundo Cook (2002) em efetivos com 

menos de 100 vacas deve efetuar-se a pontuação de todos os animais, e nas explorações 

maiores, pelo menos 25% das vacas. 

 

2.5.5 DERRAME DO LEITE  

O vazamento de leite (VL) ou derrame de leite caracteriza-se pelo 

extravasamento do leite de um ou mais tetos na ausência de ordenha. O VL pode 

ocorrer se o mecanismo de fechamento do canal dos tetos for danificado, por exemplo, 

se a ponta apresentar alguma lesão (MILKPOINT, 2015). 

O derrame de leite ou gotejamento do leite em vacas leiteiras é um sintoma de 

diminuição da função do esfíncter do teto. A permanência do bezerro durante a ordenha 

estimula o derrame do leite, o que possibilita maior produção láctea. (ARAUJO, 2012). 
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2.5.6 HIPERQUERATOSE DOS TETOS 

A hiperqueratose ou calosidade do teto é um indicador de bem estar muito 

importante e normalmente é detectada pelo aparecimento de um anel espesso no orifício 

do teto, por vezes acompanhado de rugosidade. Normalmente a ação mecânica exercida 

durante a ordenha é o principal fator responsável por esta alteração, o que implica que 

algumas características da máquina de ordenha e algumas práticas do manejo de 

ordenha estejam envolvidas no aparecimento da hiperqueratose. Por isso, esta alteração 

dos tetos tem sido utilizada como um indicador de problemas associados ao maneio e 

aos equipamentos de ordenha (CERQUEIRA, 2013). 

 Histologicamente a hiperqueratose corresponde a um aumento da espessura e 

rugosidade do canal do teto, causado pelo aumento da camada granulosa (HAMANN et 

al., 1994) e da camada córnea, acompanhada de uma infiltração perivascular de 

linfócitos e granulócitos (NEIJENHUIS et al., 2004).  

O aumento da espessura das camadas do epitélio constitui a resposta fisiológica 

do canal dos tetos ao esforço da realização da ordenha (HAMANN et al., 1994; MEIN 

et al., 2003a). A ação mecânica exercida durante a ordenha é um dos fatores 

responsáveis pela doença, sendo de primordial importância para a sua prevenção 

atender às características de funcionamento da máquina de ordenha assim como ao 

manejo (CAPUCO et al., 1994). 

 

2.6 GIR LEITEIRO 

De acordo com Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) a 

raça é caracterizada por apresentar resistência a endo e ectoparasitas. A Gir retrata 

também como característica o sistema termorregulador permitindo que a vaca aguente 

altas temperaturas sem entrar em estresse térmico, o que é muito comum em outras 
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raças leiteiras, principalmente as europeias. Possui grande capacidade de transformar 

pastagens em leite. Por apresentar maior rusticidade e resistência a raça dispensa a 

grande utilização de medicamentos e carrapaticidas que deixam resíduo no leite. 

 

2.7 O GADO GIROLANDO  

A origem da raça Girolando é recente e as primeiras notícias do surgimento 

desses animais data-se da década de 40. A procura por indivíduos mais produtivos e 

adaptados às condições tropicais levou os criadores a praticarem o cruzamento 

do Gir com o Holandês de forma intensa (MENEZES, 2002; SILVA et al., 2013). 

Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, com o passar dos 

anos, esse cruzamento ganhou também a admiração de criadores de outras raças, 

produtores de leite e pesquisadores, que começaram a desenvolver técnicas e selecionar 

os melhores animais visando melhorar o desempenho zootécnico do cruzamento, que na 

época já era considerado muito satisfatório. Pode-se considerar que ambas as raças mães 

(Gir e Holandês), contribuíram muito para o sucesso e formação do Girolando. O gado 

Gir, com toda sua capacidade de adaptação e rusticidade, e, o gado Holandês, com todos 

os seus anos de seleção voltados para a produção de leite. 

A EPAMIG desenvolve pesquisas para o sistema de produção de leite com vacas 

mestiças há 14 anos. Esse sistema utiliza fêmeas F1 (cruzamento de Holandês x Zebu - 

HZ), mantidas em regime de pasto durante o verão e suplementadas em cocho com 

volumoso (tais como silagens de milho, sorgo e capineiras; os fenos, a cana-de-açúcar e 

as palhadas) durante o inverno. Na última década, a EPAMIG foi a empresa de pesquisa 

agropecuária que mais gerou tecnologias para o sistema de produção de leite em gado 

F1. As pesquisas da EPAMIG têm como base animais mestiços, que têm proximidade 

maior com a realidade do produtor mineiro e brasileiro. 



 

26 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O Experimento foi realizado na EPAMIG, no Campo Experimental Risoleta 

Neves (CERN), localizado na cidade de São João del Rei, na Avenida Visconde do Rio 

Preto, s/ nº Campus da UFSJ (CTAN). A figura 4 mostra a vista aérea do CERN. 

 

Figura 4 – Vista aérea do CERN 

 

 

Foram avaliadas 26 vacas leiteiras, durante dois períodos do dia, ordenha 

matutina às 7 horas e durante a ordenha vespertina às 15 horas. A experimentação 

ocorreu entre maio e abril de 2016, foram 6 dias de adaptação somados a 15 dias de 

avaliação.   

Antes dos animais entrarem para sala de ordenha, eles ficavam em um curral de 

espera (Figura 5), não possuía sombrite e os animais ficavam no sol até a entrada para a 

sala de ordenha, este curral de espera era cimentado, logo depois os animais eram 

dirigidos para a sala de ordenha, na qual era em fosso, tipo espinha de peixe 

apresentando 2 alas, e em cada ala entravam 3 animais por vez (figura 6). A sala de 

ordenha era mais fechada nas laterais e aberta nas extremidades, como também pode ser 

visto na figura 6, era bem arejada, possuindo altura de pé direito adequada, em torno de 

Curral 

EPAMIG 
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3 metros. O telhado era coberto com telhas de barro, e não apresentava forro ou outro 

tipo de rebaixamento, proporcionando ventilação adequada. 

 

 

Figura 5 – Vista lateral do Curral de espera do CERN 

 

                                                                  
Figura 6 - Sala de ordenha do CERN 

 

 

A maioria dos animais era ordenhados com os bezerros ao pé, e durante a 

ordenha fornecia-se concentrado para aqueles animais que não possuíam bezerro, a 
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alimentação era fornecida após a ordenha, onde era oferecido concentrado de acordo 

com a exigência de cada animal. 

Os funcionários apresentavam-se adequadamente uniformizados alguns 

possuíam vínculo superior há cinco anos na Empresa e outros prestavam serviço 

terceirizado. Os animais eram imobilizados nas alas (Figura 7a), sendo o úbere lavado 

com água corrente e seco com papel toalha para a realização do teste da caneca para 

diagnóstico de mastite clínica. Após o teste, instalavam-se as teteiras e o repasse 

(esgotamento máximo do úbere) realizado. Após a retirada das teteiras, os tetos eram 

imersos em uma solução desinfetante à base de iodo (pós-dipping) nos animais sem 

bezerro ao pé, e as vacas soltas em curral para alimentação (Figura 7b), não era 

empregado o uso da prática de desinfecção antes da ordenha (pré-dipping). 

Figura 7a - Vacas sendo ordenhadas             Figura 7b – Curral para alimentação 

 

Os animais foram submetidos à observação visual para a avaliação do 

comportamento, sendo observados durante as ordenhas onde foram utilizados os 

seguintes materiais: 

A produção de leite era estimada semanalmente, com equipamento especializado 

na medição do leite, desprezando-se a espuma (Figura 8). Porém tal variável não foi 

avaliada, já que os animais estavam em diferentes estágios de lactação. 



 

29 

 

 

Figura 8 - Equipamento para medição do leite. 

 

Para a avaliação do ambiente térmico, foi realizada as medições das 

temperaturas e umidades relativas, diárias através do termohigrômetro digital de 

máxima e mínima – 10ºC à + 50ºC interna, da marca Impac® (Figura 9) instalado antes 

da entrada dos animais na ordenha, a meia altura deles e permanecendo lá até o final. 

 

Figura 9 – Termohigrômetro, posicionado na altura do dorso dos animais. 
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As informações observadas no CERN foram registradas em planilhas de campo 

e posteriormente transcritas e organizadas no Microsoft Excel®, resultando na 

porcentagem geral, possibilitando destacar os pontos a serem melhorados, e assim 

atingir níveis ótimos de BEA. 

 

3.1. PARÂMETROS AVALIADOS 

3.1.1 TESTE DE COMPORTAMENTO NA SALA DE ORDENHA 

Em cada ordenha efetuou-se o registro individual de comportamento da vaca, na 

parte da manhã e na parte da tarde. Foi registrado o primeiro momento, no qual o 

animal entra na sala da ordenha, e o segundo momento, a frequência de passos e coices. 

Esses dois momentos foram baseados na metodologia de Rousing et al. (2006), tendo-se 

considerado no primeiro momento a pontuação 1, para aqueles animais que entraram 

normalmente no equipamento e pontuação 2 para os que pararam na hora que estão 

sendo dirigidos para a entrada da ordenha, os passos foram avaliados sempre que o 

animal deslocava um membro posterior no plano vertical, enquanto o coice foi 

considerado pela deslocação de um membro posterior no plano horizontal. 

  Os passos e coices foram avaliados segundo Cerqueira et al (2011) da seguinte 

maneira: 

Classe 1 – Nenhum acontecimento durante a ordenha; 

Classe 2 – Um acontecimento por ordenha; 

Classe 3 – Dois ou mais acontecimentos durante a ordenha. 

 

3.1.2 AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO CORPORAL (CC) 

 A CC dos animais foi avaliada semanalmente, tendo por base o sistema proposto 

pelos autores Wildman et al. (1982), baseado numa escala de 1 a 5 pontos, para avaliar 
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o estado corporal, particularmente o tecido adiposo das zonas lombar e pélvica da vaca. 

Vacas muito magras são pontuadas com 1, vacas magras com 2, vacas médias com 3, 

vacas gordas com 4 e vacas obesas com 5. 

 

3.1.3 ÍNDICE DE CLAUDICAÇÃO 

Na figura 10 são apresentados os índices de claudicação que foram avaliados, 

assim como a classificação da marcha e seus critérios de avaliação numa escala de 1 a 5 

pontos.  

 

Figura 10 – Pontuação da claudicação e critérios de avaliação dos animais. 

Fonte: Thomsen et al. (2008), adaptado de Sprecher et al. (1997). 
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As classificações 4 e 5 são tipicamente identificadas como clinicamente 

claudicantes, devido à marcha alterada dos animais. O índice 3 corresponde a um 

estágio intermediário, no entanto o animal apresenta uma postura e marcha anormais. A 

pontuação 2 corresponde a uma claudicação muito ligeira e na 1 incluem-se os animais 

com postura e marcha normais. 

 

3.1.4 PONTUAÇÃO DA HIGIENE DOS ANIMAIS 

O grau de higiene dos animais foi avaliado diariamente, na ordenha da manhã e 

tarde, para esta avaliação foi utilizado o método de Cook (2002), no qual, o grau de 

contaminação da vaca é avaliado numa escala de 1 (sem sujidade) a 4 (contínua placa de 

esterco a cobrir a zona em apreciação), para três regiões, separadamente: perna, úbere, 

coxa e flanco. Como mostra a figura 11. 

Grau 1 - sem sujidade;  

Grau 2 - existência de alguns salpicos de estrume na área observada;  

Grau 3 - distintas placas de estrume espalhadas pela zona avaliada;  

Grau 4 - continua placa de esterco a cobrir a zona em apreciação. 
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Figura 11 - Ilustração da pontuação de avaliação da higiene (COOK, 2002). 

 

3.1.5.  AVALIAÇÃO DO DERRAME DE LEITE 

A metodologia adotada para avaliar o derrame ou vazamento do leite consistiu 

em examinar a fuga de leite no momento de entrada dos animais na sala de ordenha, 

para efetuar o seu registro as vacas foram pontuadas positivamente para existência de 

derrame de leite de um ou mais tetos e negativos quando não houve derrame de leite. 
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3.1.6. AVALIAÇÃO DA HIPERQUERATOSE DOS TETOS  

Para avaliação da hiperqueratose na ponta dos tetos recorreu-se ao método citado 

por Mein et al. (2001), através do qual é possível dividir em quatro graus de lesões. O 

mais grave é facilmente visualizado pelos ordenhadores e produtores, pois ele se 

pronuncia no formato de flor na ponta do teto. Mas a hiperqueratose, também, pode 

ocorrer de forma menos pronunciada através de um espessamento da pele que forma o 

canal do teto e circunda o orifício externo do teto, formando um anel ao redor do 

mesmo.  Os graus foram avaliados semanalmente, logo após a retirada das teteiras e 

conforme mostra a figura 12, o grau 1 apresenta tetos normais e o grau 4 tetos 

gravemente acometidos. 

  

Figura 12 - Avaliação da hiperquatose dos tetos. Fonte: MEIN et al., 2001 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As médias, máximas e mínimas, das temperaturas e umidades da ordenha da 

manhã e tarde que foram avaliadas diariamente podem ser visualizadas na tabela 2.  

A tabela 1 também representa temperatura e umidade relativa da sala de ordenha 

durante o todos os dias de período experimental.  

 

Tabela 1 - Temperatura e umidade relativa da sala de ordenha, registradas durante o 

período experimental. 

Dias Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) 

 Manhã Tarde Manhã Tarde 

1 24,0 30,2 92 55 

2 24,9 30,5 76 53 

3 22,3 28,8 85 58 

4 23,3 28,9 83 55 

5 21,2 30,4 85 56 

6 22,6 29,2 80 57 

7 20,8 29,7 88 53 

8 21,7 28,9 88 47 

9 20,6 28,4 84 51 

10 22,0 28,7 75 46 

11 20,2 29,4 77 42 

12 19,8 29,8 86 44 

13 20,0 30,5 78 46 

14 20,7 30,7 74 47 

15 22,1 31,2 81 38 

 

Média 

 

21,7 

 

29,6 

 

82,1 

 

49,8 

Máxima 24,9 31,2 92 58 

Mínima 19,8 28,4 74 38 

  

Apesar do período da tarde apresentar uma temperatura mais elevada que a 

recomendada para os animais (24 e 27°C), os mesmos apresentaram comportamento 

semelhante ao manifestado na ordenha da manhã, mostrando que mesmo com a 

temperatura estando mais elevada o animal não apresentou estresse térmico. Segundo 
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Roenfeldt (1998), o estresse térmico na vaca leiteira começa a manifestar-se acima de 

26ºC.   Pode não ter ocorrido o estresse térmico dos animais devido ao fato da 

instalação possuir ventilação lateral e telhados não rebaixados. Para assegurar uma 

adequada ventilação natural é necessário avaliar a localização, orientação e a estrutura 

dos pavilhões de alojamento, de forma a aproveitar as correntes de ar naturais, as 

diferenças de temperatura e de pressão (CERQUEIRA, 2013). 

Como a temperatura, a umidade relativa de 82% não acarretou nenhum 

problema com o comportamento dos animais. As melhores condições de umidade 

relativa para criar animais, em termos gerais, estão em torno de 60 a 70%, e para o gado 

europeu em torno de 50 a 80%, segundo Pires et al. (2003).  

A figura 13 demonstra o comportamento da abordagem que foi realizada na sala 

de ordenha 

Figura 13 - Abordagem na entrada da sala de ordenha 



 

37 

 

De acordo com a figura 13, a maioria das vacas (88,46% e 88,79%), em ambos 

os períodos (manhã e tarde, respectivamente), se dirigiram normalmente para a sala de 

ordenha, assim que o retirante as chamava pelo nome, logo depois da ordenha era 

fornecido concentrado aos animais. De acordo com Murphey & Moura Duarte (1983), 

que estudando o controle de vacas leiteiras pelo comando de voz, concluíram que 

chamando o animal pelo seu nome, só era efetivo quando o animal o associava à 

recompensa. 

A figura 14 se refere à frequência de distribuição de passos durante a ordenha. 

Figura 14 - Frequência de distribuição de passos durante a ordenha. 

 

A maioria dos animais apresentou duas ou mais ocorrências de passos durante a 

ordenha tanto na ordenha da manhã quanto na ordenha da tarde, 40 e 44% 

respectivamente. Isso pode ocorrer quando há a esgota do leite e as teteiras ainda ficam 

acopladas aos tetos, causando um desconforto no animal. De acordo com Natzke et al. 
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(1982) e Hillerton et al. (2002), a sobreordenha pode ter efeitos deletérios sobre o teto e 

a sua condição tecidual com consequências no comportamento da vaca. 

Por estarem acostumados com o retireiro, os animais manifestaram mais passos, 

o que pode ser confirmado por Rushen et al.(1999) e Munksgaard et al.(2001), que os 

animais demonstram maior frequência de passos na presença de um operador mais 

calmo relativamente ao mais agressivo. No experimento foi observado que quanto 

maior o contato físico entre animais na sala de ordenha, maior foi a frequência de 

passos. Os animais que ficaram apertados na sala de ordenha apresentaram maior 

frequência de passos. Isso vai de acordo com os autores Wenzel et al.(2003), Rousing et 

al. (2004), que constataram inicialmente a importância do tipo de sala de ordenha no 

comportamento das vacas leiteiras. A menor frequência de passos na hora ordenha pode 

estar associada como o maior espaço disponível por animal na sala de ordenha, 

permitindo maior conforto e consequentemente uma posição mais estática durante o 

processo de ordenha. 

Os animais do experimento não demonstraram estar nervosos ou ansiosos para 

poderem apresentar tal comportamento, contrariando a afirmação dos autores Metz-

Stefanowska et al.(1992), onde o comportamento de passos durante a ordenha foi mais 

expressivo em vacas nervosas e ansiosas. 

A figura 15 mostra a frequência de coices durante as ordenha da manhã e da 

tarde. 
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Figura 15 - Frequência de distribuição de coices durante da ordenha 

 

Conforme a figura 15, a maioria dos animais não apresentaram episódios de 

coices (82,31% manhã e 77,44% tarde). Tal episódio não ocorreu provavelmente porque 

os animais estão acostumados com o manejo e pelos mesmos não apresentarem lesões 

nos tetos, como pode ser confirmado em um estudo realizado por Rousing et al. (2004), 

onde vacas com lesões nos tetos foram mais propensas ao comportamento de coices. 

Estes resultados também estão de acordo com a ideia defendida por Rosa e 

Paranhos da Costa (2008), que assegurarem que vacas leiteiras são animais manejados 

de acordo com a rotina diária da fazenda leiteira, representando uma ordenha especial, 

destacada pela rotina e a importância dos seus procedimentos, condicionando assim, os 

animais às atividades realizadas diariamente. 

Na figura 16 pode-se observar a distribuição da CC nos animais experimentados. 
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 Figura 16 - Distribuição da condição corporal por escalões nos animais em estudo 

 

O escore 3 foi observado pela maioria dos animais em estudo (50%). Os animais com 

CC superior a 4 representaram 24,36% e inferior a 2, foi de 25,64%. CC extremas em ambas as 

direções (CC inferior ou igual a 2 ou maior ou igual a 4) significam maiores riscos para o bem-

estar animal (Roche et al., 2009), isso mostra que a alimentação está sendo balanceada de 

acordo com a exigência nutricional de cada animal. Não foi comparado o escore corporal com a 

produção de leite. 

A figura 17 apresenta os graus de claudicação, na a exploração, durante o 

período experimental. 
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Figura 17 - Categoria de claudicação nos animais em estudo 

 

Como podemos observar, a maioria dos animais (94,87%) apresentou grau de 

claudicação normal (grau 1), esse resultado pode ser em decorrência dos animais não 

permanecerem confinados. Segundo Rutherford et al (2009) e Haskell et al (2006), 

animais em sistema de pastoreio registram valores mais baixos de prevalência e 

incidência, comparativamente com os outros sistemas de produção convencionais. As 

pastagens apresentam vantagens para menor grau de claudicação, os animais do 

presente estudo não precisavam locomover-se por longas distâncias (aproximadamente 

300m) até chegarem ao curral de espera, o que resultou nos baixos índices de 

claudicação (Figura 18). Na Nova Zelândia, longas caminhadas em pastoreio 

encontravam-se associadas a claudicações devido ao excesso de exercício efetuado 

sobre superfícies duras (VERMUNT, 1992, apud ESPEJO e ENDRES, 2007). 
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Figura 18 - Vista aérea do CERN, com distância aproximada do piquete até o curral de 

espera. 

 

Na época do experimento não foi registrado alto índice de chuva, o que pode ter 

colaborado para que o grau de claudicação fosse baixo (5,13%), Demirkan et al. (2000) 

afirmaram que há evidências de correlação direta entre a quantidade de chuva e a 

incidência de claudicação em gado de leite. 

O percentual de claudicação do presente estudo foi abaixo do que proposto por 

Nicoletti (2004), que ponderou como plausível uma com taxa de incidência de 

claudicação entre 7 a 10%. 

O grau de higiene dos animais também pode ser um bom indicador de bem-estar, 

uma vez que os animais estão diariamente expostos a grandes quantidades de fezes e 

outros detritos no ambiente em que convivem. A higiene de vacas de leite é um espelho 

do grau de limpeza das suas instalações e tem efeitos na sua saúde, qualidade do leite e 

bem estar. O grau de higienização durante a ordenha pode ser observado na figura 19. 
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Figura 19 - Grau de higiene dos animais em estudo para as diferentes regiões 

 

A ponderação da higiene das vacas, tal como determinada neste trabalho e sob as 

condições observadas, revelou-se que uma maior porcentagem dos animais que 

apresentou alguns salpicos de estrume (Grau 2), para jarretes (76,15%), úbere (57,96%) 

e flancos (50,51%), e a minoria dos animais mostrou consistência na condição de se 

apresentarem muito sujos (Grau 4).  

Os resultados para região das pernas e região superior dos membros no grau 4 

estão bem abaixo do que o recomendado por Welfare Quality (2009), que não deve 

exceder 50% e 19% dos animais, respectivamente.  

Pesquisas anteriores analisaram a variação encontrada na higiene das vacas 

comparando diferentes rebanhos, de diferentes propriedades. De modo geral, essas 

pesquisas descreveram fatores que atuam sobre o grupo; dentre eles a consistência das 

fezes para vacas estabuladas (HUGHES, 2001), a densidade de animais (O´DRISCOLL 

et al., 2008), o desenho da instalação e a hierarquia de cada animal (VEISSIER, 
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CAPDEVILLE & DELVAL, 2004). A avaliação da higiene das vacas, tal como 

determinada no referido trabalho e sob as classes observadas, mostrou que uma maior 

porcentagem dos animais se conservou limpa, com a minoria mostrando consistência na 

condição de se apresentarem sujos ou muito sujos, para todos os parâmetros avaliados, 

pode ter sido devido à ausência de chuva durante a experimentação e pelas 

características das instalações favorecerem a boa higiene.  

É provável que os locais mais limpos sejam preferidos pelas vacas, resultando 

em acesso prioritário pelas dominantes. As vacas relativamente submissas irão então 

para um lugar mais sujo, levando assim um grau maior de sujidade. Porém, foi 

observado que na pastagem essas associações não puderam ser evidenciadas, como os 

animais não são estabulados, não apresentaram grande competição, sendo assim a 

competição foi menos intensa. Os piquetes do CERN são amplos, fazendo com que não 

haja superlotação e nem grande competição dos animais, o que explica também os 

resultados obtidos, onde os animais apresentaram em sua maioria limpos ou muito 

limpos. 

A figura 20 mostra que a variável “gotejamento”, pela qual foi observado 

extravazamento do leite do teto das vacas na sala de ordenha. 
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Figura 20 - Gotejamento ou derrame de leite na sala de ordenha, nas ordenhas da 

manhã e tarde. 

 

Foi constatado que o leite pingou dos tetos de 28,97% dos animais no turno 

matutino e de 10,51% dos animais no turno vespertino. Os dados encontrados 

evidenciam o bom condicionamento dos animais, que se sentiram estimuladas 

naturalmente para iniciar o reflexo de ejeção do leite. Segundo Reece (2008), este 

mecanismo de derrame do leite pode ser anulado ou diminuído em sua atividade se as 

vacas, antes ou durante a ordenha, sofrem dores, distúrbios emocionais ou são 

submetidas a quaisquer fatores de estresse. 

A presença do bezerro foi um fator de grande importância para o vazamento do 

leite, fato que foi comprovado por Mendoza et al.(2010), que reportaram que a 

permanência do bezerro durante a ordenha estimulou uma maior produção láctea. 

A figura 21 evidencia o escore de hiperqueratose dos tetos dos animais em 

análise. 
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Figura 21 - Grau de Hiperqueratose dos Animais. 

 

Foi verificada uma incidência geral de hiperqueratose na população no presente 

estudo, onde 66,67% com escore 1, 30,77% no escore 2, 2,56% com escore 3, não 

sendo observado escore 4 nos animais. De acordo com Mein et al. (2001), no máximo 

20% das vacas podem apresentar um ou mais tetos com escore três ou quatro. A figura 

22 mostra o grau de hiperqueratose dos animais do CERN. 

 

  Escore 1                  Escore 2                               Escore 3 

Figura 22 - Grau de Hiperqueratose encontrada nos animais do CERN 
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Mendonça (2008) ressaltou somente 5% dos quartos mamários com lesões 

graves na ponta dos tetos. Gleeson et al. (2004), em um experimento com 4.148 quartos 

mamários, verificaram que 46% dos tetos apresentavam escore 1, 39% com escore 2 e 

menos de 0,5% com escore 4. De acordo com esses pesquisadores a baixa prevalência 

de hiperqueratose se dá em decorrência das boas práticas de manejo nos equipamentos 

de ordenha. O CERN apresentou boas práticas de manejo nos equipamentos de ordenha, 

o que pode ser comprovado por não ter sido diagnosticado grau mais grave de 

hiperqueratose nos tetos.  
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5. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que a abordagem dos animais, a higienização, o manejo pós 

ordenha e as instalações no CERN proporcionaram bem estar adequado aos animais 

avaliados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de melhorar ainda mais o BEA, sugere-se a instalação de sombrites e rolos 

massageadores no curral de espera, com o intuito de proporcionar mais conforto térmico 

e enriquecimento ambiental aos animais. 

O grau de higiene e infecções dos animais pode ser melhorado, colocando-se um 

pedilúvio na entrada da sala de ordenha.  

É relevante que o BEA seja avaliado em diferentes épocas dos anos, pois é uma 

metodologia passível de execução e que servirá de ferramenta para melhorar e/ou 

otimizar o manejo dos animais em lactação. 
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