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RESUMO  

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o comportamento e bem-estar em 

búfalas leiteiras mestiças, durante o manejo de ordenha na Fazenda Santa Maria (FSM). 

Foram utilizados 60 animais criados a pasto. Por meio de protocolos de avaliação de bem-

estar para búfalos, foram observados indicadores comportamentais e fisiológicos, 

referente à saúde, higiene, comportamento dos animais e dos retireiros durante a ordenha. 

Para cada sistema de indicadores é demonstrada a metodologia de abordagem, assim 

como os critérios de classificação. Apresentam-se ainda as suas potencialidades e 

limitações, bem como a forma de interpretação e as implicações que a pontuação de 

resultados possui em termos de 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, apesar do alto número de animais incomodados e/ou 

estressados no momento da ordenha, e de que esses comportamentos estejam associados 

a ações dos retireiros e a mecanização utilizada, há pontos positivos no manejo da FSM. 

A mesma apresentou um bom índice de saúde, acesso a lagoas e lamaçais para termólise, 

boas instalações e tempo adequado de ordenha. 

  

  

  

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

The aim of this study was assess the behavior, and well-being, about mixed-breed dairy 

buffaloes during the handling of milking on the Santa Maria farm. Sixty buffaloes raised 

on pasture. Across evaluation protocols for well-being for buffalo, we observed 

physiological indicators regarding health, hygiene, behavior of animals and herdsman 

during of milking. For each indicator system, the methodology of approach is shown, as 

well as the classification criteria. Also presents its potentialities and limitations, as well 

as the form of interpretation and the implications of results in terms of health and animals 

welfare. Through the evaluation out of well-being criteria, the result obtained for each 

principle, and from the evaluation of the points obtained the system were classified 

according to the well-being of the animals. It is concluded that despite the high number 

of animals bothered or stressed at the time of milking, and that these behaviors are 

associated with the actions of the herdsman and the mechanization used, there positive 

points in the handling adopted at the farm. One notices a good health index, access to 

lakes and muds for thermolysis, good facilities, and good milking time. 

 

 

Keywords: behavior, dairy buffaloes, welfare 
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1. INTRODUÇÃO 

A população de bubalinos no Brasil atinge cerca de 1.365,636 cabeças (IBGE, 2016), 

com a maior parte do rebanho concentrada na região Norte do país (62%), seguida pelo 

Sul (13%), Sudeste (10%), Nordeste (9%) e Centro Oeste (6%) (BERNARDES, 2007). 

Nas últimas duas décadas, houve um aumento da demanda de derivados de leite de búfala, 

o que valorizou a espécie bubalina na pecuária leiteira mundial, já que a mesma gera uma 

receita de US$ 55 milhões para os laticínios e US$ 17 milhões para os criadores 

(BERNARDES, 2007). 

Esse crescimento da bubalinocultura leiteira está resultando na implantação cada vez 

mais intensiva de técnicas mecanizadas, muitas vezes inspiradas pelo gado leiteiro 

(CAVALLINA et al., 2008). Algumas dessas técnicas podem expor os animais a 

alterações no ambiente físico, sendo potenciais causadoras de estresse (De ROSA et al., 

2005) e de prejuízos ao bem-estar dos animais.  

Embora o comportamento em sala de ordenha possa influenciar na produção, pouco 

se sabe das necessidades comportamentais das búfalas nesse ambiente, por isso são 

necessários estudos para o entendimento do comportamento para a realização de 

recomendações de boas práticas de manejo na ordenha dessa espécie (CARVALHAL, 

2014). 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). 

Assim, conhecer e respeitar o bem-estar de búfalas leiteiras requer a observação de muitas 

variáveis que podem comprometer o seu desempenho produtivo. 

      Desta forma, este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o comportamento e 

bem-estar de búfalas leiteiras mestiças (Murrah e Jafarabadi) durante o manejo de 

ordenha. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 BUBALINOCULTURA NO BRASIL 

O búfalo (Bubalus bubalis) é uma espécie originária do continente Asiático, que se 

difundiu para praticamente todos os continentes (RODRIGUES et al., 2008). Os 

principais motivos para a expansão do rebanho em muitos países são suas características 

zootécnicas como longevidade, rusticidade, prolificidade e precocidade (BERNARDES, 

2007), aliado às excelentes propriedades organolépticas da carne, e principalmente pelo 

fato do leite de búfala conter elevado teor de sólidos totais (ARAÚJO et al., 2011), 

obtendo maior rendimento na produção de derivados com maior valor comercial. 

O Brasil conta com cerca de 1.365,636 cabeças, e a participação do rebanho mineiro 

no rebanho nacional cresceu de 2,7% em 2002 para 4,6% em 2015, apresentando um 

montante de 63,337 mil cabeças no estado, ocupando o 6° lugar no ranking nacional 

(IBGE, 2016), sendo o principal objetivo no estado a produção de leite e seus derivados 

(GONÇALVES, 2008). 

Não há informações oficiais quanto ao volume de leite produzido por bubalinos no 

país, porém estima-se que a produção seja de 92,3 milhões de litros, com produção média 

de 1.584 kg de leite por lactação (BERNARDES, 2007; ROSA et al., 2007) e que a 

produção vem acompanhando a tendência mundial (AMARAL & ESCRIVÃO, 2005). 

Comercialmente, as búfalas contribuem com 12,7% do total de leite produzido no mundo 

(NETO et al., 2010). O crescimento interno assim como o externo está em franca 

expansão. O país conta com aproximadamente 150 indústrias processando esse leite com 

destaque para a tradicional Mozarella que representa 70% dos derivados (ROCHA, 

2007). A produção de derivados gera uma receita de US$ 55 milhões para os laticínios e 

US$ 17 milhões para os criadores (BERNARDES, 2007).  
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No país há 4 raças reconhecidas com padrão definido e registro genealógico na 

Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos. No grupo dos búfalos de rio que possuem 

aptidão para carne e leite encontram-se as raças Murrah e Jafarabadi que são de origem 

Indiana, e a raça Mediterrâneo de origem italiana, já no grupo búfalos de pântano que 

possuem aptidão para carne e trabalho encontra-se a raça Carabao de origem do Sudeste 

Asiático que é adaptado a regiões pantanosas. Murrah é classificada como a principal raça 

leiteira da Índia. No Brasil, a raça Murrah está se formando por absorção genética através 

de animais importados e seus descendentes, possuindo uma produção entre 1.500 a 2.500 

kg por lactação (JORGE, 2015). Porém a raça mais numerosa em nosso país é a 

Mediterrâneo, também conhecida como búfalo italiano, que tem uma produção de média 

de 1.000 kg por lactação. A raça Jafarabadi possui duas variedades no Brasil, sendo elas 

Palitana e Gir, produzindo em média 1.000 a 1.200 por lactação, sendo possível alguns 

animais dessa raça chegarem a produzir 2.500 kg por lactação e pôr fim a raça Carabao, 

também conhecida como búfalo rosilho, que é usado como tração em regiões alagadas 

(ABCB, 2017). 

2.2 BEM ESTAR ANIMAL 

O bem-estar animal (BEA) pode ser definido como o estado do animal nas 

tentativas de se adaptar ao meio (BROOM, 1986), referindo-se à qualidade de vida do 

animal, principalmente no manejo durante a vida produtiva. O conceito se iniciou no ano 

de 1965, através do comitê de Brambell (Inglaterra) para avaliar as condições em que os 

animais eram mantidos nas criações intensivas do país (MOLENTO, 2006).  Na maioria 

das vezes, os sistemas de criação adotados em fazendas expõem os animais a situações 

de estresse, as quais não estão acostumados (DE ROSA et al., 2003).  

O estresse é um processo que resulta da interação do animal com o ambiente em 

que vive, sendo ele natural ou artificial (PACHALY et al., 1993). Qualquer situação que 
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tire o animal de sua zona de conforto pode ser considerada um fator estressante 

(SPRAKER, 1993). Foi dada maior importância ao estresse quando se percebeu que 

poderia assegurar maior bem-estar aos animais a partir da identificação do fator 

estressante. Algumas técnicas causam alteração no ambiente físico, causando estresse e 

prejuízos ao BEA (DE ROSA et al., 2005). Dado isso é fundamental obter conhecimento 

sobre estratégias que possam amenizar o estresse resultante dessas alterações, e adaptar 

os animais a essas mudanças, colocando sempre em vista a necessidade de cada espécie 

(PARANHOS DA COSTA, 1987; BROOM; FRASER, 2010). A prevenção é a melhor 

opção para o controle das consequências negativas causadas pelo estresse (ACCO et al., 

1999).  

Atualmente a preocupação com o BEA vem crescendo na maioria dos países e o 

estudo do comportamento tem sido fundamental para aprimorar técnicas de bem-estar 

(BROOM, 2011). Quando se avalia o comportamento, automaticamente está se avaliando 

o grau de BEA (BROOM & MOLENTO, 2004). Através da observação pode se aprimorar 

as técnicas de manejo e aumentar o nível de BEA (GRANDIN, 1997), visto que o mesmo 

está relacionado à produção e a diminuição desse índice poderá causar prejuízos 

econômicos.  

Um diagnóstico para identificação do BEA pode ser definido pelas cinco 

liberdades: 1. Livre de fome e sede, 2. Livre de desconforto, 3. Livre de dor, ferimentos 

e doenças, 4. Livre de estresse, medo e ansiedade, e 5. Liberdade para expressar seu 

comportamento natural (SCHVARZ SOBRINHO et al., 2007). 

2.3 TERMONEUTRALIDADE DE BÚFALAS LEITEIRAS 
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A termoneutralidade pode ser definida como zona de temperatura ambiente no 

qual o animal não sofre estresse pelo frio e nem pelo calor, ou seja, uma zona de conforto 

térmico (SOUZA JR, et al., 2008). 

Nos animais homeotérmicos, como é o caso dos búfalos, durante o período de 24 

horas deve haver um equilíbrio entre a termogênese e termólise, que são regulados pela 

modulação da termogênese e da intensificação dos mecanismos da termólise 

(BARBOSA, 2004).  

Apesar dos bubalinos terem uma boa adaptabilidade as mais variadas condições 

ambientais, eles possuem algumas particularidades como baixa quantidade de glândulas 

sudoríparas, alta concentração de melanina na pele e nos pelos e baixa densidade de pelos, 

o que os tornam sensíveis à radiação solar direta (HARVEY, 1963).  

Bubalinos quando submetidos a elevadas temperaturas aumentam o volume de 

sangue e o fluxo na superfície da pele para facilitar a dissipação de calor enquanto 

estiverem imersos em água ou lama. É comum os bubalinos procurarem por água para 

imersão ou lama para se refrescarem devido sua dificuldade de perda de calor, porém 

alguns estudos mostraram que búfalos podem crescer normalmente sem água desde que 

tenham sombra suficiente disponível. A temperatura da superfície corporal está 

relacionada com condições ambientais como umidade, temperatura do ar, radiação solar 

e circulação do ar e condições fisiológicas (ROBINSON, 2004). Quando há aumento da 

temperatura do ar, consequentemente há aumento na temperatura interna dos búfalos 

(VIEIRA et al., 1995). 

Segundo Shafie (2000), a zona de conforto térmico dos bubalinos é de 13 a 24°C 

sendo sensíveis a temperaturas acima de 36,1°C, porém outros autores como Goswami e 

Narain (1962), relatam essa zona de conforto sendo de 15,5 a 21,2°C com sensibilidade 
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a temperaturas acima de 29°C. Já Guimarães (2001), afirma que os búfalos entram em 

estresse térmico acima dos 36°C, o que é bem acima da sua zona de conforto, concluindo 

assim que os bubalinos possuem uma zona de termoneutralidade bem maior do que a 

sugerida por Goswami e Narain (1962).  

A função corpórea resulta de processos que são sensíveis a alterações na 

temperatura. Sendo assim, quando muito baixa a temperatura corpórea, os processos 

metabólicos ficam muito lentos e a função corpórea diminui. Já quando muito alta, em 

torno de 38 a 45°C, pode levar a hipertermia havendo desnaturação das proteínas e 

podendo ser fatal (CUNNINGHAM, 1993). O estresse por calor é um dos principais 

fatores restritivos da produção, afetando a ingestão, eficiência alimentar e utilização do 

alimento (MARAI & HABEEB, 1998).  

Umidade relativas do ar entre 60 e 70%, são adequadas para a maior parte dos 

animais de criação (MACHADO & GRODZKI, 1994). No entanto, quando se tem uma 

elevada umidade relativa do ar, a taxa de sudação é reduzida, pois a evaporação de água 

e a transferência de calor da superfície da pele para o meio é dificultada, então para 

reestabelecer seu conforto térmico o animal passa a apresentar alterações 

comportamentais como diminuição na ingestão de alimentos, aumento do consumo de 

água, aumento no tempo de ócio e busca outros meios para dissipar calor para o meio 

ambiente (GARCIA, 2006). 

O ambiente é avaliado através de índices de conforto térmico, que usam variáveis 

como temperatura do ar, umidade relativa, circulação do ar e radiação, sendo que cada 

variável possui um peso dentro do índice dependendo da sua importância relativa no 

animal (DE OLIVEIRA et al., 2013).  A utilização de variáveis meteorológicas 

separadamente para determinar o nível de conforto térmico não é precisa, porém a partir 

delas é possível compor diversos índices de conforto térmico. Um desses índices que 
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podemos citar é o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) desenvolvido por Thom 

(1958) que é calculado a partir da temperatura e umidade relativa do ar. O conforto 

térmico depende da associação dessas duas variáveis (SILVA, 2000). Valores de ITU 

menor ou igual a 70 é considerado uma condição normal, entre 71 e 78 uma condição 

crítica e 79 a 83 condição de perigo e acima desse valor condição de emergência (HAHN, 

1985). Já para Baccari Júnior et al (2001) e Hugs-Jones (1994), quando o ITU está em 

torno de 75 há maior tolerância ao calor nos trópicos e quando superior a esse valor são 

necessárias alterações no ambiente físico para diminuir o desconforto dos animais. ITU 

de 75 é proposto como o limite para bubalinos (BACCARI JÚNIOR et al., 1986).  

Há grandes impactos negativos na produtividade quando se tem altos valores de 

ITU, uma vez que há correlação negativa entre ITU e ganho de peso de bubalinos 

(LOURENÇO JUNIOR et al., 2006a). Há também o Índice de Umidade e Temperatura 

de Globo desenvolvido por Buffington et al. (1981), que se chega a um único valor através 

das variáveis de temperatura do bulbo seco, umidade do ar, nível de radiação e 

movimentação do ar (DE OLIVEIRA et al., 2013). Tais fatores climáticos quando 

associados a manejos inadequados podem ser considerados estressantes e reduzir o 

desempenho animal (TOWNSEND et al., 2000). 

2.4.  ETOLOGIA DE BUBALINOS 

A etologia que passou a ser estudada no Brasil em meados da década de 1980, é a 

ciência que estuda o comportamento animal. Compreender a etologia é de extrema 

importância em um sistema de produção, visto que o estudo do comportamento pode ser 

utilizado para fins de compreensão evolutiva, preservação ambiental e até mesmo na 

compreensão do comportamento humano (OLIVEIRA, 2013).  
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Com o rápido crescimento da bubalinocultura tem se necessitado usar cada vez 

mais técnicas mecanizadas e muitas vezes essas técnicas são as utilizadas pelo gado 

leiteiro (CAVALLINA et al., 2008). Essas técnicas provocam alterações no bem-estar da 

espécie devido a sua exposição e por serem técnicas repetitivas que causam desconforto 

e alterações no temperamento (VAN REENEN et al., 2002; SALTALAMACCHIA et al., 

2007).  

O temperamento pode ser definido como a reatividade dos animais frente a 

determinadas situações que podem ser consideradas desafiadoras (WILSON et al., 1994). 

Animais quando sentem medo expressam comportamento aversivo e apresentam ordenha 

mais demorada. Búfalas são sensíveis até mesmo a pequenas alterações da rotina, 

diminuindo assim sua produção (THOMAS et al., 2005). Comportamentos indicadores 

de estresse são observados com maior frequência em primíparas (CAVALLINA et al., 

2008), isso se deve ao fato de nunca terem passado por situações estressantes de ordenha, 

o que já é comum para as multíparas. É importante ressaltar que os búfalos são 

considerados animais muito dóceis, inteligentes, seletivos e rústicos e em muitos países 

são manejados por mulheres e crianças (CROCKRILL, 1967). 

Búfalas possuem habilidade materna e tem o hábito de esconder a cria logo após 

o nascimento para protegê-la de predadores. Possuem maior resistência a parasitoses, são 

menos susceptíveis a mastites e são menos exigentes em relação a pastagens, logo 

apresentam menor custo de produção (AMARAL & ESCRIVÃO, 2005). A manutenção 

da lactação depende de vários fatores como ordenha, amamentação dos bezerros e 

estímulos fisiológicos (BLASS & TEICHER, 1980). 

Geralmente o período de aleitamento no Brasil coincide com época de menor 

oferta de forragem, o que por um lado compromete a produção, porém por outro lado, 

mantém uma boa nutrição ao bezerro. No país o costume é de aleitamento natural, sendo 
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assim o bezerro ganha peso no aleitamento e no período da desmama, que se dá na 

primavera, época em que se tem uma boa oferta de alimento (BERNARDES, 2007). 

Há uma forte hierarquia nos bubalinos demonstrada através de agressividade 

dentre os animais, onde o maior, mais erado e com maiores chifres possuem posição de 

destaque se tornando dominante. Sendo assim, é preciso cuidados especiais no 

remanejamento de lotes formando lotes mais homogêneos (JORGE, 2008). 

Quando comparado o tempo de ócio dos bubalinos com bovinos durante o dia 

verifica-se que esse tempo é maior em bubalinos, demonstrando que possuem maior 

atividade durante a noite e usam o dia para digerir o alimento consumido e se esconderem 

de predadores (POLLI et al., 1995). Em um estudo realizado por Castro et al. (2002), foi 

observado que novilhas bubalinas passaram 66% do tempo em ócio, 20% em pastejo e 

14% ruminando. 

2.5 INDICADORES COMPORTAMENTAIS E DE SAÚDE 

Os comportamentos observados nas atividades dos animais é um indicador de 

avaliação de bem-estar. Sendo de extrema importância o conhecimento do 

comportamento natural dos búfalos para verificação de qualquer situação de estresse ou 

incômodo. A utilização de indicadores de saúde auxilia na percepção do BEA, pois 

demonstra quando há mudança na rotina indicando desconforto, e através da identificação 

pode-se fazer a alteração do que está causando prejuízos ao bem-estar dos animais. 

(RUSHEN, 2003). 

2.5.1 COMPORTAMENTO EM SALA DE ORDENHA 

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). O comportamento das búfalas no 
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momento da ordenha está diretamente relacionado com o uso do espaço e também pode 

ser utilizado como indicador de bem-estar (CARVALHAL, 2014). 

Quando comparado aos bovinos, os bubalinos são mais sensíveis a alterações de 

manejo, sendo considerados animais de difícil adaptação no ambiente da ordenha 

(PATHAK, 1992). O manejo aversivo na condução dos animais para sala de ordenha 

promove maior reatividade, maior defecação e prejudica o bem-estar (PETERS et al., 

2010). 

O temperamento dos animais pode influenciar na produção de leite e é 

considerado pelos retireiros como uma característica individual na facilidade no manejo 

da ordenha (UETAKE, et al. 2004). Na ordenha é fundamental que tenha uma boa relação 

entre homem/animal, pois essa relação influenciará o comportamento do animal em sala 

de ordenha (WAIBLINGER et al., 2006; PETERS et al., 2007). A presença de um bom 

tratador tem influência na produção de leite, visto que quando há um tratador agressivo 

há um acumulo de 70% de leite residual (RUSHEN et al., 1999). 

2.5.2 ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL 

O escore de condição corporal (ECC) é definido pela avaliação das reservas 

corporais. Essa avaliação é feita em determinadas áreas do corpo do animal onde será 

observado maior parte de tecido adiposo e massa muscular.  A avaliação pode ser feita 

visualmente ou através de palpação de determinadas áreas desde que o animal seja contido 

corretamente (ROCHE et al., 2009). 

Há uma escala com pontuação de 1 a 5 desenvolvida por Wildman et al. (1982), 

no qual o 1 se relaciona a um animal muito magro, desnutrido e o 5 um animal com 

obesidade, no qual ambos (escore 1 e escore 5) implicará em complicações, sendo o 

escore 3 o ideal, como mostrado na Figura 1 abaixo. 
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Figura 1. Índice de condição corporal (Figura adaptado EDMONSON et al; 1989). 

 

2.5.3 HIGIENE DOS ANIMAIS  

A higiene dos animais e do local onde são ordenhados tem grande influência na 

qualidade do leite, visto que vacas sujas se correlacionam com o aumento do número de 

mastite (WARD et al., 2002). Foi verificado por Vianni et al. (1990), uma prevalência de 

8,8% de mastite em búfalas leiteiras, porém Costa et al. (1997), observaram um maior 

número de prevalência com cerca de 23,7%. Esses números estão associados a maior 

manipulação da glândula na ordenha, falhas na higiene e também o maior número de 

lactações com o avançar da idade que contribuem para o processo inflamatório (BASTOS 

et al., 2011). 

A pontuação da higiene na atividade permite quantificar o grau de sujidade em 

determinadas áreas anatômicas e fazer uma avaliação da condição do animal (BOWELL 
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et al., 2003; RENEAU et al., 2005). 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. 

2.5.4 DERRAME DE 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). 

Devido ao forte extinto materno, as búfalas possuem um tipo de reflexo neuro-

hormonal que regula tanto a formação quanto a ejeção de leite e isso provoca o 

esvaziamento da porção alveolar do úbere somente quando a cria é amamentada 

(THOMAS, et al., 2004). A ejeção do leite pode ser facilmente alterada por situações de 

estresse, dor ou situações de ameaças e depende do status funcional da glândula mamária 

e do estado de preparação (OLIVEIRA et al., 2013). 

Há duas etapas de ejeção do leite: a primeira cisternal, que corresponde a 5% do 

leite produzido e a segunda alveolar. Isso acontece porque o leite de búfala é ejetado dos 

alvéolos da glândula mamaria para a cisterna glandular apenas durante a fase de ejeção 

do leite, sendo assim não existe a fração de leite cisternal, diferentemente do que acontece 

em vacas e cabras. Como há ausência do leite cisternal não existe pressão intramamária 

na cisterna do úbere durante o período entre ordenhas, logo não há aumento inicial na 

ejeção do leite. O período latente da ejeção do leite é maior em búfalas quando comparado 

ao de vacas, a média é de dois minutos podendo variar por diversos fatores como 

produtividade e condições de ordenha (ALIEV, 1970). 
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Segundo Amaral e Escrivão (2005), para ordenhar um litro de leite de búfala é 

necessário 2,5 vezes mais tempo pressionando os tetos do que em vacas, o que significa 

que o esfíncter do teto em búfalas é mais forte e por isso há dificuldade na ordenha desses 

animais. Há também um maior comprimento do canal do teto e possivelmente isso 

explicaria o fato das búfalas serem considerados animais de “tirada dura” (THOMAS et 

al., 2004). Condições estressantes podem prejudicar a produção, ejeção e qualidade do 

leite das búfalas (VAN REENEN et al., 2002, OLIVEIRA et al., 2013). 

2.5.5 HIPERQUERATOSE DOS TETOS 

A hiperqueratose é um aumento da pele que recobre a região do canal do teto, 

como se fosse um anel espesso no orifício (HAMANN et al., 1994). Geralmente a ação 

mecânica exercida durante o manejo da ordenha é o principal fator responsável pela 

hiperqueratose, e algumas características da máquina e práticas de ordenha possam estar 

envolvidas no aparecimento dessa alteração. Com isso, a hiperqueratose dos tetos tem 

sido utilizada como um indicador de bem-estar, problemas associados ao manejo e aos 

equipamentos de ordenha (CERQUEIRA, 2013).  A primeira barreira contra a entrada de 

microrganismos causadores de mastite é mantida pela integridade da extremidade da 

ponta dos tetos, logo quando há alterações há um maior risco de infecções intramamárias.  

A estrutura histomorfológica da pele do teto das búfalas é semelhante às de vacas. 

A diferença é que a epiderme do teto das búfalas possui maior quantidade de melanina o 

que confere melhor proteção contra irritações da pele (UPPAL et al., 1994). O leite de 

búfala contém maior teor de lactoferrina, que é uma substância que faz com que o ferro 

iônico não fique disponível para o crescimento bacteriano (FRANCISCIS & DI PALO, 

1994; BHATIA & VALSA, 1994).  
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 2.5.6 TEMPO DE ORDENHA  

A ejeção de leite é uma condição reflexa, logo as condições de ordenha e manejo 

no momento da ordenha podem influenciar o período latente, reduzindo a pressão 

intramamária, a taxa de ejeção e pode também diminuir a produção. Quando submetidos 

a situações de estresse os animais apresentam distúrbios na ejeção do leite (VAN 

REENAN et al., 2002), e consequentemente no tempo de ordenha. 

Multíparas apresentam maior produção do que primíparas e consequentemente 

maior tempo de ordenha. Em um estudo com vacas foi observado que houve um menor 

tempo de ordenha em vacas aversivas, pois produziram menos leite devido ao estresse e 

maior tempo nas vacas não aversivas que levaram maior tempo para se acomodarem 

(PETERS et al., 2010). Tonhati et al. (2004) em seu estudo encontraram influência da 

ordem de parição na produtividade. A maior produção total de uma lactação ocorreu no 

quinto parto.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi realizado na fazenda Santa Maria, situada no povoado 

Paciência, município de Passa Tempo – MG (Figura 2). A região apresentou no período 

do experimento temperatura máxima de 35°C e mínima de 17°C com umidade relativa 

em torno de 70%. Não houve precipitação pluviométrica durante o período experimental 

(INMET, 2017). 

 

Figura 2. Vista aérea da Fazenda Santa Maria. 

Foram avaliadas 60 búfalas mestiças (Murrah e Jafarabadi) sendo 9 primíparas e 

51 multíparas de diferentes idades com média de produção de 4 kg de leite. A ordenha 

era realizada apenas uma vez por dia, devido ao grande número de animais a serem 

ordenhados, quando todos os animais da fazenda entravam em lactação. A 

experimentação ocorreu entre os dias 01 e 15 de março de 2017, nos quais os primeiros 

cinco dias foram de adaptação, e os 10 dias posteriores de avaliação. A ordenha foi 

realizada entre 06:00 e 11:00 horas da manhã de segunda a sábado, e no domingo de 04:00 

às 09:00 horas. 
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Os animais eram trazidos do pasto pela manhã e permaneciam em um curral de 

espera, todo calçado, com alguns cochos para oferecimento de sal e sem sombreamento, 

até o momento da ordenha (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Curral de espera da Fazenda Santa Maria. 

Após a espera, os animais eram conduzidos para a sala de ordenha a qual possuía 

meia parede nas laterais e nas extremidades conferindo boa ventilação, com pé-direito de 

3 metros, cobertura com telha de barro sem forro, locada no sentido leste-oeste. A mesma 

possui formato de fosso, tipo espinha de peixe com duas alas, sendo 6 animais em cada 

ala (Figura 4).  
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Figura 4. Sala de ordenha da Fazenda Santa Maria. 

Todos os animais eram ordenhados com bezerro ao pé, com exceção dos animais 

que tinham perdido a cria, e não era fornecido nenhum tipo de alimentação no momento 

da ordenha. A alimentação era a base de pasto formado por Brachiaria decumbens, e no 

período seco do ano era fornecido silagem de milho. A suplementação com sal era 

realizada durante todo o ano e fornecida à vontade. 

Os funcionários não trabalhavam uniformizados, no entanto, usavam botas e 

avental branco. Os animais eram conduzidos para a linha de ordenha com uma vara e não 

se realizava pré-dipping, somente nos animais com úbere muito sujos de lama (Figura 5) 

eram lavados com água corrente, e o teste de mastite não foi realizado durante todo o 

período experimental.  
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Figura 5. Úbere sujo de lama. 

As teteiras eram instaladas nos animais. Quando algum animal se sentia 

incomodado e demonstrava comportamento aversivo fazia-se necessário a contenção 

desses animais utilizando cordas (Figura 6), e era feito o esgotamento máximo do úbere.  

 

Figura 6. Contenção dos animais com comportamento aversivo. 

Após a ordenha retirava-se as teteiras e não era realizado o pós-dipping. Em 

seguida, os animais eram soltos em outro curral juntamente com os bezerros e 

permaneciam ali até que todos os animais fossem ordenhados (Figura 7), sem receber 
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alimento volumoso ou concentrado. Os animais foram submetidos à avaliação visual do 

comportamento durante a ordenha. 

 

Figura 7. Curral pós ordenha. 

A produção de leite era estimada mensalmente, com equipamento próprio para 

medição sem espuma. 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 do termômetro de globo negro alternativo. 

A escala de medição de temperatura do termohigrômetro utilizado dentro do globo negro 

varia de -10°C a +60°C. A medição de umidade relativa do ar varia de 10% a 99% 

(Incoterm®) (Figura 8). Ambos instalados a meia altura dos animais, sendo um em sala 

de ordenha (Figura 9 a), e outro no curral de espera (Figura 9 b), instalados no primeiro 

dia de adaptação e retirados somente após o término do experimento. 
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Figura 8. Termohigrômetro utilizado. 

 

 

Figura 9 a. Termohigrômetro na sala de ordenha. 
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Figura 9 b. Termohigrômetro no curral de espera. 

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 termo 

higrômetro. 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 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. A TS foi mensurada com o auxílio de um termômetro infravermelho digital 

com mira laser da marca Minipa, modelo MT-320. As partes mensuradas foram: cabeça, 
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região metatarsiana, úbere (TSÚbere) e dorso. A média foi obtida somando-se todas as 

temperaturas e dividindo por quatro, segundo a metodologia de Oliveira (2014). 

 

Figura 10. Termômetro infravermelho digital com mira laser. 

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; ordenha, considerada do acoplamento das teteiras até que o fluxo de 

leite cesse e pós-ordenha, que corresponde a retirada das teteiras e saída dos animais. 

Nessas três etapas, a ausência ou ocorrência das respostas comportamentais como: coice, 

micção, defecação e vocalização foram registradas e, também, o nível de reatividade 

durante as respostas medido a partir da movimentação, deslocamento, acoplamento e 

retirada da teteira. 
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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; 

2. Ligeiramente impaciente – Apresenta alguma manifestação aversiva como tentativa de 

coice, resistência ou 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 avaliada 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 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 



37 
 

grau 4 a uma região toda coberta de estrume e lama. A metodologia utilizada foi a de 

cook (2002) com adaptação, levando em consideração a lama além das fezes. 

3.1.4 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 o extravasamento foram avaliados 

como positivo, e os que não houve foram avaliados como negativo, segundo a 

metodologia utilizada por Alcântara (2016). Animais só tem derrame de leite quando em 

situações de conforto. 

3.1.5 AVALIAÇÃO DA HIPERQUERATOSE DOS TETOS 

A avaliação da hiperqueratose nas pontas dos tetos foi realizada diariamente, logo 

após a retirada das teteiras. 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 (grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4).  

3.1.6 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. 
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3.1.7 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. 

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 

 As ações negativas dos retireiros na sala de ordenha, através de comportamentos 

como bater, gritar ou torcer a cauda do animal apresentaram frequência de 12,6% das 600 

observações (60 animais durante 10 dias). O gráfico 1 mostra a distribuição destas ações 

durante o período experimental e sua relação com a reatividade dos animais.  

 

Gráfico 1. Distribuição das agressões por parte dos retireiros e relação com a reatividade 

dos animais. 

  

Pôde-se observar uma relação da frequência de ações negativas com maior 

reatividade durante a ordenha indicando que as ações negativas dos retireiros podem 

influenciar o comportamento das búfalas na ordenha. Este resultado concorda com os 

descritos por outros autores para bovinos (BREUER et al., 2000; PETERS et al., 2010) e 

bubalinos (SALTALAMACCHIA et al., 2007) que em ordenha realizada com manejo 

aversivo encontraram um aumento do número de animais reativos. Em bovinos as ações 

negativas dos retireiros diminuíram a produtividade dos animais (HEMSWORTH et al., 

2000; PETERS et al., 2010).  Couto (2011), retratou que animais que sofrem agressões 
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se tornam também mais agressivos. Nayak & Mishra (1984) usando a comparação entre 

animal dócil, agitado, nervoso e agressivo, verificaram que as búfalas mais tranquilas 

tinham menor tempo de descida do leite, pouco tempo de ordenha, produção de leite diária 

mais elevada que os demais. 

Dentre os comportamentos aversivos, houve uma maior porcentagem de coices e 

derrubada de teteiras, provavelmente por serem ordenhadas por técnicas mecanizadas que 

são indicadas para bovinos, que faz com que não haja o acoplamento correto das teteiras 

causando desconforto aos animais. Não houve ruminação durante a ordenha, búfalas 

foram observadas ruminando somente no curral de espera.  

No gráfico 2 pode ser observado o temperamento dos animais avaliados durante 

o período experimental e sua relação com a temperatura. 

 

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

experimental. 

 

Como pode ser visto no gráfico 2, a maior parte dos animais foram classificados 
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impacientes, o que mostra que uma parte desses animais não está confortável no momento 

da ordenha. Esse resultado pode explicar o fato das búfalas não ruminarem, apresentarem 

agitação, defecação e micção mostrando-se estressadas. Segundo Couto (2011), uma 

búfala estressada no momento da ordenha possui os seguintes comportamentos: agitação, 

defecação e micção e não ruminação. Comportamentos esses encontrados em grande 

parte dos animais avaliados, ressaltando que o estresse é considerado um dos maiores 

inimigos da produção de uma búfala. A temperatura não afetou o temperamento dos 

animais do presente estudo como pode ser visto no gráfico 2, isso pode ter acontecido 

pelo fato de não ser encontradas altas temperaturas, não entrando em estresse térmico e 

não influenciando seu comportamento. 

Na tabela 1 é possível observar o temperamento de cada animal e sua idade e 

ordem de parição bem como sua produção. 

Tabela 1 – Idade, ordem de parição, produção e temperamento dos animais do 

presente estudo. 
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Animal Idade da búfala Ordem de parição Produção - kg Temperamento

1 11 7 3 Nervoso

2 4 1 4 Ligeiramente impaciente

3 15 10 2 Inquieto

4 9 7 6 Calmo

5 4 1 3 Inquieto

6 14 12 5 Inquieto

7 4 2 6 Inquieto

8 14 13 3 Ligeiramente impaciente

9 6 3 5 Inquieto

10 6 3 3 Ligeiramente impaciente

11 9 6 3 Calmo

12 13 9 5 Inquieto

13 4 2 4 Ligeiramente impaciente

14 7 3 5 Calmo

15 7 4 3 Nervoso

16 15 13 3 Nervoso

17 7 5 3,5 Ligeiramente impaciente

18 9 6 3,5 Nervoso

19 13 11 4,5 Inquieto

20 11 9 4 Calmo

21 4 1 3,5 Calmo

22 12 9 3 Calmo

23 13 10 3 Ligeiramente impaciente

24 7 4 7,5 Nervoso

25 7 3 5 Calmo

26 11 8 6 Ligeiramente impaciente

27 8 4 2 Ligeiramente impaciente

28 7 4 3 Nervoso

29 7 3 6 Nervoso

30 4 1 5,5 Inquieto

31 4 1 4 Ligeiramente impaciente

32 7 4 3,5 Calmo

33 16 14 4,5 Inquieto

34 11 9 3 Ligeiramente impaciente

35 10 8 7 Ligeiramente impaciente

36 17 15 6,5 Nervoso

37 14 11 5,5 Nervoso

38 17 14 2 Calmo

39 4 1 5 Nervoso

40 4 1 3 Nervoso

41 12 10 6 Calmo

42 4 1 5 Nervoso

43 7 4 2 Calmo

44 11 9 5 Nervoso

45 16 12 3 Nervoso

46 11 9 3 Calmo

47 12 10 4 Inquieto

48 11 8 4 Ligeiramente impaciente

49 11 9 3,5 Calmo

50 12 9 3 Nervoso

51 10 7 3 Ligeiramente impaciente

52 11 9 3 Inquieto

53 11 9 3,5 Calmo

54 4 1 5 Inquieto

55 4 1 2 Nervoso

56 7 3 3 Inquieto

57 9 5 3 Inquieto

58 10 8 5,5 Calmo

59 7 4 2 Calmo

60 13 9 4,5 Inquieto
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 É possível observar que animais a maior parte das búfalas primíparas são 

classificados como nervosos. Isso se deve ao fato da ordenha ser um evento novo para 

esses animais. O que concorda com Cavallina et al. (2008) que verificaram indicadores 

de estresse em búfalas Murrah primíparas, através de coices, defecação, micção, 

derrubadas de teteira e atribuíram a nova experiência que é o manejo com a ordenha 

mecânica. Porém o mesmo temperamento é observado em animais multíparos e mais 

velhos, o que significa que animais mais velhos também estão susceptíveis ao estresse no 

momento da ordenha, mais uma vez evidenciando o quanto a espécie é sensível até 

mesmo pequenas alterações no manejo. 

As médias, máximas e mínimas, das temperaturas e umidades relativa da sala de 

ordenha podem ser visualizadas na Tabela 2.   

Tabela 2 - Temperatura e umidade relativa da sala de ordenha, registradas durante o 

período experimental. 

Dias

Pré-ordenha Pós-ordenha Pré-ordenha Pós-ordenha

1 19,7 27,2 80 74

2 21 27,7 72 69

3 20,7 26,4 74 58

4 22,3 25,8 76 75

5 18,6 25,6 78 72

6 21,2 27,3 66 60

7 18,6 22,3 70 73

8 21,5 28 74 59

9 21,9 27,5 69 62

10 22,1 26,5 73 69

Média 20,7 26,4 73,2 67,1

Máxima 22,3 28 80 75

Mínima 18,6 22,3 66 58

Temperatura °C Umidade relativa (%)
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Apesar da aferição após a ordenha apresentar uma temperatura mais elevada 

(26,4°C) que a recomendada para os animais, de 13 a 24°C, segundo Shafie (2000), os 

mesmos apresentaram comportamento semelhante ao manifestado pelos animais que 

foram ordenhados nas primeiras horas, mostrando que mesmo com a temperatura estando 

mais elevada, os animais não apresentaram estresse térmico. Segundo Guimarães (2001) 

e Silanikove (2000), bubalinos quando submetidos à temperatura ambiente de 36ºC ou 

mais elevadas, apresentam estresse térmico. Pode não ter ocorrido diferença no 

comportamento dos animais devido ao fato da instalação possuir ventilação lateral e 

telhados não rebaixados. Para garantir uma adequada ventilação natural é necessário 

localização, orientação e a estrutura dos pavilhões de alojamento adequados, a fim de 

aproveitar as correntes de ar naturais, as diferenças de temperatura e de pressão 

(CERQUEIRA, 2013). 

As médias, máximas e mínimas, das temperaturas e umidades relativa do curral 

de espera podem ser visualizadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Temperatura e umidade relativa do curral de espera, registradas durante o 

período experimental. 

Dias

Pré-ordenha Pós-ordenha Pré-ordenha Pós-ordenha

1 19,1 43,9 73 63

2 20,4 43,1 67 58

3 20,1 37,7 70 67

4 30,7 38,8 72 56

5 18,2 44,3 76 63

6 20,3 37,9 71 51

7 17,2 45,5 63 64

8 31,3 42,4 72 47

9 21,4 35,9 63 51

10 29,7 44,9 62 59

Média 22,7 41,4 68,9 57,9

Máxima 31,3 45,5 62 67

Mínima 17,2 35,9 76 47

Temperatura °C Umidade relativa (%)

  

A temperatura no curral de espera apresentou-se bem mais elevada após a ordenha 

em relação ao seu início, chegando a 41,4°C, fazendo assim com que os últimos animais 

a serem ordenhados passassem por estresse térmico enquanto aguardavam no curral de 

espera. Isso ocorreu provavelmente pela hora do dia, com maior incidência solar e 

nenhum tipo de sombreamento no curral de espera. Porém esses fatores não alteraram o 

comportamento dos animais na sala de ordenha, evidenciando a capacidade da espécie de 

eliminar o excesso de calor. Apesar das altas temperaturas, a umidade relativa se manteve 

dentro dos parâmetros considerados bons e esse pode ter sido um dos fatores pelo qual os 

animais não apresentaram estresse térmico pois quando há uma boa porcentagem de 

umidade relativa (60 a 70%) favorece mecanismos evaporativos para o meio, que por 

outro lado se fossem altas as umidades relativas dificultariam a perda de calor (SILVA, 

2000; PEREIRA 2005).  
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As umidades relativas tanto na sala de ordenha como no curral de espera (70,1% 

e 63,4%, respectivamente) permaneceram dentro dos parâmetros considerados bons para 

produtividade animal. Segundo Machado e Grodzki (1994) umidade relativas do ar entre 

60 e 70% são adequadas para a maior parte dos animais de criação. Quando há uma 

elevada umidade relativa do ar, a taxa de sudação é reduzida pois a evaporação de água e 

transferência de calor da superfície da pele para o meio é dificultada. 

Na Tabela 4 abaixo é possível visualizar o ITU durante o período experimentale 

a temperatura média da temperatura superficial dos animais. 

Tabela 4 - ITU registrados durante o período experimental em sala de ordenha e curral 

de espera e média da temperatura superficial (Média T°C S). 

Dias Média T°C S

Pré-ordenha Pós-ordenha Pré-ordenha Pós-ordenha

1 66,4 77,6 65 100 30,5

2 67,9 77,7 66,7 97,5 29,5

3 67,6 74,4 66,4 92,1 29,4

4 70,2 75,5 82,6 91 29,4

5 64,5 74,9 63,8 100,6 29,2

6 67,8 75,9 66,8 88,6 29,5

7 64,2 70 61,9 102,6 31,5

8 68,8 76,8 83,5 93,4 32,5

9 69 76,5 67,9 86 30,1

10 69,7 75,9 79,6 100,2 29,9

Média 67,6 75,5 70,4 95,2 30,1

Máxima 70,2 77,7 83,5 102,6 32,5

Mínima 64,2 70 61,9 86 29,2

ITU sala de ordenha ITU curral de espera

 

Pode-se observar que os valores de ITU registrados antes da ordenha (momento 

em que os primeiros animais foram ordenhados) revelam que os animais estão em 

conforto térmico, pois apresentam valores inferiores a 75, que é indicado como limite 

para bubalinos segundo Baccari Júnior et al., (1986). Isso ocorreu provavelmente devido 

as condições das instalações por possuírem ventilação nas laterais, pé direito adequado, 
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em torno de 3 metros, e telhas de barro, que conferem uma menor temperatura no galpão, 

além do fato da aferição antes da ordenha ser em um período do dia mais fresco. Porém 

o mesmo não aconteceu com os animais que foram ordenhados por último, onde foram 

registrados altos valores de ITU (77,6; 77,7; 75,5; 75,9; 76,8; 76,5; 75,9) como pode ser 

visto na tabela 4, o que indica que na maioria dos dias do experimento os animais 

passaram por estresse térmico. Segundo Baccari Júnior et al (2001) e Hugs-Jones (1994), 

quando o ITU está em torno de 75 há maior tolerância ao calor nos trópicos e quando 

superior a esse valor são necessárias alterações no ambiente físico para diminuir o 

desconforto dos animais. O ITU no curral de espera pode ter registrado esses altos valores 

devido a exposição solar direta, sem qualquer tipo de sombreamento e ser aferido em um 

horário de maior incidência solar. Não foi observado relação do ITU com a temperatura 

superficial dos animais avaliados. 

As temperaturas superficiais (TS) dos animais são apresentadas na Tabela 5 

abaixo. 

Tabela 5 – Média das temperaturas superficiais aferidas durante o período experimental.  

 

Dias 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Média das 

temperaturas 

superficiais 

(°C) 

 

30,5 

 

29,5 

 

29,4 

 

29,4 

 

29,2 

 

29,5 

 

31,5 

 

32,5 

 

30,1 

 

29,9 

 

Observou-se que as menores temperaturas superficiais têm relação com vacas que 

chegavam na ordenha mais sujas. Ao passar por um estresse térmico, as búfalas faziam 

imersão em lama para termólise, isso explica o motivo das búfalas mais sujas de lama 
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possuírem menor temperatura superficial. Segundo Robinson (2004), a temperatura 

superficial está diretamente relacionada com as variáveis ambientais como temperatura 

do ar, umidade relativa e circulação do ar, além de determinadas condições fisiológicas 

como vascularização e evaporação pelo suor. Mediante altas temperaturas, essa variável 

contribui para elevação da temperatura superficial dos animais, fazendo com que os 

mesmos usem alternativas para troca de calor e atinjam a termoneutralidade. Para ajudar 

na manutenção da homeotermia, o búfalo procura a imersão na água ou chafurdação na 

lama (SILVA, 2010). 

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

animais estão diariamente expostos a grandes quantidades de fezes e outros detritos no 

ambiente em que convivem, como a lama no caso dos búfalos, que a prática de imersão é 

considerada normal para efetuar a termólise. A higiene de vacas de leite tem efeitos na 

sua saúde, qualidade do leite e bem-estar. O grau de higienização durante a ordenha pode 

ser observado no gráfico 3. 

Gráfico 3. Grau de higiene dos animais em estudo para as diferentes regiões. 
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A ponderação da higiene determinada nesse trabalho e sob as condições 

observadas, revelou-se uma maior porcentagem dos graus 3 e 4, sendo a região do jarrete 

com maior porcentagem de grau 4. O que já era esperado em decorrência dos búfalos 

serem animais que procuram por água e/ou lama para imersão, a fim de realizarem a 

termorregulação. 

Os resultados da higiene dos animais para região das pernas e região superior dos 

membros no grau 4 (80,3 e 22,3%, respectivamente) estão acima do que os recomendados 

por Welfare Quality (2009), o qual não devem exceder 50% e 19% dos animais, 

respectivamente. Búfalas com maior sujidade na região superior dos membros 

apresentaram menores temperaturas superficiais, evidenciando o manejo adotado pelas 

mesmas para controle da temperatura. 

O gráfico 4 mostra a variável “gotejamento”, pela qual foi observado 

extravasamento do leite do teto das búfalas na sala de ordenha. 

Gráfico 4 – Extravasamento de leite observado durante o período experimental. 

 

0

100%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Derrame de leite

%
 A

n
im

ai
s

Com vasamento Sem vasamento



50 
 

  Não houve nenhuma ocorrência de extravasamento de leite durante o período 

experimental. Isso pode ser explicado pelo fato de que em bovinos, a síntese do leite 

ocorre no alvéolo e periodicamente é transferido para grandes dutos e cisternas da 

glândula mamária e tetos, já nas búfalas o leite permanece na porção glandular superior 

e nos pequenos dutos, havendo pouco leite armazenado na cisterna entre as ordenhas 

fazendo com que os tetos fiquem flácidos e vazios antes da “descida” do leite, com um 

expressivo aumento nos tamanhos dos tetos e área da cisterna durante a descida do leite. 

(HOGBERG, 2003). Ainda segundo Reece (2008), este mecanismo de derrame do leite 

pode ser anulado ou diminuído se as vacas, antes ou durante a ordenha, sofrerem dores, 

distúrbios emocionais ou quando submetidas a quaisquer fatores de estresse. 

 O gráfico 5 evidencia o escore de hiperqueratose dos tetos dos animais em análise. 

Gráfico 5 – Grau de hiperqueratose observado nos animais durante o período 

experimental 
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ou mais tetos com escore três ou quatro. 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.  Além disso, a epiderme do teto das búfalas possui maior 

quantidade de melanina o que confere melhor proteção contra irritações da pele (UPPAL 

et al., 1994) tornando esses animais mais resistentes. Os animais da FSM não 

apresentaram maior grau de hiperqueratose nos tetos provavelmente pelo fato de que as 

teteiras eram derrubadas por coices sempre que era exercida uma maior pressão das 

mesmas nos tetos, logo não havia pressão para ocasionar um maior grau de 

hiperqueratose. 

A Figura 11 mostra o grau de hiperqueratose dos animais da Fazenda Santa Maria. 

 

Figura 11 - Grau de Hiperqueratose encontrada nos animais da Fazenda Santa Maria. 

 

O gráfico 6 demonstra o comportamento da abordagem que foi realizada na sala 

de ordenha. 
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Gráfico 6 - Abordagem pelos retireiros na entrada da sala de ordenha. 
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Gráfico 7 - Distribuição da condição corporal nos animais em estudo. 

  

O escore 3 foi observado na maioria dos animais em estudo (78,40%). Os animais 

com condição corporal equivalente a escore 4 representaram 8,30% e escore 2, foi de 
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Gráfico 8. Comportamento das variáveis tempo de ordenha (TO) e tempo em sala de 

ordenha (TSO), durante o período experimental. 
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preparação inclui também a utilização do bezerro para a descida do leite (apojo) em 

grande parte das propriedades no território brasileiro. Animais leiteiros estão 

acostumados a rotina de ordenha, e mudanças podem fazer com que haja a liberação de 

catecolaminas que vão impedir que os alvéolos se contraiam na glândula mamária, 

dificultando a ejeção do leite (BRUCKMAIER; WELLNITZ; BLUM, 1997). Em relação 

ao tempo médio de permanência em sala de ordenha do presente estudo (20,1 minutos), 

pode-se dizer que esse tempo poderia ser menor, para maior rendimento do manejo e 

diminuição de prejuízos pelo tempo gasto, além dos animais poderem usar esse tempo 

excessivo em outra atividade como alimentação ou descanso. 
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5. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que, apesar do alto número de animais incomodados e/ou 

estressados no momento da ordenha, e de que esses comportamentos podem estar 

associados a ações dos retireiros e a mecanização utilizada, há pontos positivos no manejo 

da Fazenda Santa Maria, dentre os quais podemos citar, um bom índice de saúde, acesso 

a lagoas e lamaçais para termólise, boas instalações e tempo adequado de ordenha. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de melhorar o bem-estar animal, sugere-se a instalação de sombrites no 

curral de espera e chuveiro ou mesmo aspersão de água nos animais na entrada da sala de 

ordenha, com o intuito de proporcionar mais conforto térmico e auxiliar na limpeza dos 

animais. Sugere-se também a utilização de manejos básicos de pré-dipping e pós-dipping, 

além de um curso de instruções para retireiros e alimentação no curral em que os animais 

permanecem após a ordenha para evitar que os mesmos deitem até que o esfíncter se feche 

e para que os bezerros possam se alimentar. 

É relevante que o bem-estar animal seja avaliado em diferentes épocas dos anos 

pois servirá como ferramenta para melhorar e/ou otimizar o manejo dos animais em 

lactação. 
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