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RESUMO
Para entender as exigências de bem-estar de vacas leiteiras, é necessário conhecer e
entender o seu comportamento natural, ingestivo e reprodutivo, bem como as suas
interações com o meio ambiente em que o animal está inserido. Observar como os animais
respondem as condições ambientais em que vivem, pode ser um ponto de partida para
identificar meios de tornar o ambiente de produção menos estressante e, assim, garantir
que o animal consiga vencer os desafios que o meio produtivo pode causar. Quando
superados os desafios pode-se trazer benefícios tanto para a qualidade do leite como para
os índices produtivos, como por exemplo, produção média por vaca em lactação/dia,
produção média diária pelo total de vacas, produção de leite por hectare/ano, além de
melhorar os teores sólidos do leite. O estresse térmico leva a quedas na fertilidade de
maneiras direta e indireta, reduzindo a taxa de concepção, diminuindo a ingestão de
matéria seca, alterando também o volume e os teores de gordura, proteína, cálcio, lactose,
potássio e outros componentes do leite. O não atendimento do bem-estar animal também
leva a um aumento no consumo de água pelos animais na tentativa de amenizar o estresse
calórico, com consequente menor ingestão de matéria seca. Portanto, o objetivo deste
estudo é relatar a importância do bem-estar animal e os benefícios que o enriquecimento
ambiental pode trazer para vacas leiteiras.
Palavras-chave: Ambiente; Comportamento; Ingestão; Produção; Temperatura.
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1- INTRODUÇÃO
A bovinocultura leiteira é uma atividade de grande expressão para a agropecuária
brasileira. O país ocupou o sexto lugar na produção mundial de leite, produzindo mais de 33
bilhões de litros em 2017. No cenário nacional, a região que mais se destaca é a região Sul, que no
ano de 2017 produziu 35,7 % da produção nacional (IBGE, 2018).
Em 2019, o valor total da produção primária de leite atingiu quase R$ 35 bilhões, ficando
entre os maiores produtores do setor agropecuário brasileiro (Brasil, 2020).
O bem-estar animal é assunto bastante complexo que envolve diversas áreas do
conhecimento científico, ético, social, político, cultural e religioso (OIE, 2015). Além de abranger
inúmeras áreas do conhecimento da psicologia, fisiologia, etologia, saúde e reprodução dos
animais (Veissier e Miele, 2014).
O bem-estar animal começou a ser mais observado pela sociedade no ano de 1964 quando
a jornalista Ruth Harrison, publicou inúmeras reportagens sobre como os animais de produção
eram criados na Grã-Bretanha, tais reportagens foram compiladas e transformadas no livro
“Animal Machines”, onde a autora defendia a tese de que os animais de produção eram tratados
como máquinas inertes, quando deveriam ser tratados como indivíduos vivos (Van de Weerd e
Sandilands, 2008).
O parlamento britânico, com o decorrer do tempo e demanda da população dos países
desenvolvidos, no ano de 1965, criou o comitê de Brambell, que inicialmente foi coordenado pelo
professor F. Rogers Brambell, em conjunto com o etólogo W. H. Thorpe, onde relatavam a
importância de se estudar e compreender os problemas relacionados a produção animal que
desconsidera o bem-estar animal, e assim tentar melhorar o bem-estar destes animais (Broom,
2011).
Posteriormente, o comitê apresentou os primeiros conjuntos de orientações e diretrizes
sobre como produzir corretamente os animais, onde demostrava as condições mínimas em que
todos os animais de produção deveriam possuir para ter, assim, uma sobrevivência adequada; desta
forma foram definidas as 5 liberdades de Brambell (Conklin, 2014). Sendo estas liberdades: ter o
direito de virar-se, cuidar-se corporalmente, deitar-se, estirar os seus próprios membros e levantarse (Brambell, 1965).
Anos mais tarde e com o avanço da ciência e da tecnologia, diversos protocolos de
avaliações foram desenvolvidos, e inúmeras metodologias elaboradas, para possibilitar a
reformulação das 5 liberdades, no ano de 1979, pelo conselho de bem-estar dos animais de
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produção, e desta vez oficialmente reconhecidas como as “Cinco liberdades do bem-estar animal”
(FAWC, 2009).
Segundo a FAWC (2009), as cinco liberdades devem ser compreendidas como um norte a
tudo que deve ser provido aos animais e não como uma forma engessada dos padrões mínimos
aceitáveis.
Nos últimos anos o bem-estar vem ganhando cada vez mais importância no cenário da
pecuária mundial, seja por buscar a excelência de produções cada vez maiores ou por pressão de
órgãos de defesa dos animais, o certo é que o bem-estar animal está cada vez mais inserido no
contexto da produção animal. É notória a crescente busca por novos conhecimentos no que se
refere a avanços nos manejos que visam uma maior oferta de bem-estar aos animais, que podem
ser vistos nos meios técnico-científicos e acadêmicos. Juntamente com as questões ambientais e
segurança alimentar, o bem-estar animal é considerado por muitos como um dos três maiores
desafios enfrentados pela agricultura nos últimos anos (Rollin, 1995).
Desta forma, o objetivo deste estudo é relatar a importância do bem-estar animal e os
benefícios que o enriquecimento ambiental pode trazer para vacas leiteiras, visto que a adição de
alguns elementos como, escovas rotativas, aspersores, nebulizadores, sombrites, ventiladores e a
inserção de árvores para o sombreamento natural, são estratégias que podem trazer benefícios para
o bem-estar animal tendo como consequência melhorias nos índices produtivos.
2. DESENVOLVIMENTO
A crescente preocupação do público em saber como é produzido o alimento que está sendo
ofertado nos supermercados e posteriormente consumidos, foi crucial para o desenvolvimento de
técnicas de aperfeiçoamento que proporcionem e gerem maior qualidade de vida dentro das
produções (Medeiros, 1997; Azevedo et al., 2005; Porcionato et al., 2009). Grandes países que
importam alimentos de todo o mundo estão exigindo qualidade ética na criação de animais que
dão origem a produtos para o consumo (Pragna et al., 2017; Silva, 2019).
No Brasil a normativa de N° 56 de 2008 destaca as boas práticas de bem-estar remetidos
aos animais de produção, orientando e destacando os cuidados de manejo que devem ter para
ocorrer a redução de sofrimentos e estresses desnecessários (MAPA, 2008).
Uma das definições mais aceitas sobre a definição de bem-estar animal é que o bem-estar
de um indivíduo é o seu estado no que se diz respeito às suas tentativas de lidar com o seu ambiente
(Broom, 2011), ou seja, o quanto o animal necessita em se reajustar fisiologicamente ao ambiente
em que está inserido (Medeiros e Vieira, 1997).
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Segundo Broom e Jonhnson (1993), o bem-estar animal pode ser avaliado e medido
cientificamente. Ainda de acordo com Broom (1991) o bem-estar animal pode ser medido através
do estado biológico do animal, sucesso reprodutivo, comportamentos anômalos, grau de
imunossupressão, danos físicos e ocorrência de doenças.

Duncan (1993) e Fraser (2008),

complementam que este pode diferenciar em muito bom á muito ruim, o bem-estar, estará pobre
quando o animal encontrar dificuldade em lidar com o ambiente ou até mesmo quando fracassar
ao lidar.
De acordo com Hurnik (1992), citado por Modesto (2018), o bem-estar animal é o estado
de harmonia entre o animal e seu ambiente, caracterizado por condições físicas e fisiológicas
ótimas, além da alta qualidade de vida do animal.
Segundo Duncan (1993), a ausência de estresse, precisão de ajustes e adaptações são
necessidades de todos os seres vivos, entretanto, não existirá bem-estar se não houver atendimento
dos interesses dos animais. Duncan (1993) relata ainda que o bem-estar é reduzido quando os
animais sofrem, com sentimento de medo, dor e frustração.
2.1 MEDINDO O BEM-ESTAR ANIMAL
A avaliação do bem-estar circunda um avanço multidisciplinar, que leva em consideração
variáveis fisiológicas, comportamentais, preferenciais, sanitárias e produtivas, juntamente com os
componentes ambientais que rodeiam os animais e que podem gerar estresse (Broom, 1991;
Zanella, 1996).
De maneira geral, o estresse é a reposta do organismo desenvolvida a partir do recebimento
de um estímulo ambiental na tentativa de manter a homeostasia (Hötzel e Machado Filho, 2004).
O estresse pode ser crônico ou prolongado, oriundo de uma ação contínua de glicocorticoides e
catecolaminas, que tem repercussões negativas no sistema imunológico, crescimento e
reprodutivo. O elevado nível de estresse pode acometer também em comportamentos
inapropriados, anômalos e agressivos (Medeiros e Vieira, 1997). Desta forma, a avaliação de
indicadores fisiológicos, como níveis de frequência cardíaca, frequência respiratória, níveis de
glicocorticoide e resposta do sistema imune servem para avaliar o bem-estar animal (Brandão,
2016).
Broom e Fraser (2007) relataram que as respostas fisiológicas como método para a
avaliação de sofrimento e dor, tem grande significância para o entendimento e compreensão do
grau de bem-estar animal.
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A mensuração do comportamento animal, também é de extrema valia para a avaliação do
bem-estar animal. A observação do simples movimento do animal em evitar ou se esquivar
fortemente de algum material ou objeto, poderá fornecer informações importantes sobre o
indivíduo (Broom e Johnson, 1993). Quanto maior for a reação de esquiva de um animal, mais
pobre é o bem-estar do animal durante o evento ocorrido. Movimentos anormais ao
comportamento dos bovinos, como por exemplo ficar sozinho longe do grupo de convivência,
agressividade em excesso, dificuldades ao se movimentar, diminuição por busca de alimento são
sinais que o bem-estar daquele animal está pobre (Broom e Jonhson, 1993).
2.2 RELAÇÃO TRATADOR X VACA
Animais em lactação estão em constante contato com os tratadores, seja no momento do
fornecimento de alimento ou na hora da ordenha, é importante que os tratadores e os animais
tenham uma boa relação entre si. Hemsworth e Coleman (2011) relatou que a qualidade desta
relação entre o tratador e o animal, pode ser mensurada através das respostas fisiológicas e
comportamentais do animal diante dos humanos, uma vez que pode haver efeitos aversivo dos
animais causados pelos tratadores, reduzindo o crescimento, reprodução, eficiência alimentar e a
saúde dos animais de produção (Hemsworth e Coleman, 2011).
De acordo com Duncan (2005) todas as formas de avaliar o bem-estar devem levar em
consideração os sentimentos, estrutura, funções e comportamento dos animais, com isso entendese que nenhum método de avaliação deve ser utilizado isoladamente. Para Duncan (2005)
independente do grau de sentimento, negativo ou positivo, devem ser medidos indiretamente por
testes de preferência e motivacionais. O protocolo de WQ definiu que a avaliação do
comportamento qualitativo, deve-se considerar o comportamento e as linguagens corporal com o
ambiente e com tudo que os rodeiam (Welfare Quality, 2009).
Wemelsfelder et al. (2000) desenvolveram uma metodologia que se norteia na capacidade
de um observador humano em perceber os detalhes das atitudes dos animais e assim classificá-lo
como contente, frustrado e indiferente. Para Andreassen et al. (2013) relatam que essa avalição
não deve ser aplicada individualmente para a avaliação do bem-estar animal nas empresas rurais,
visto que para se ter uma melhor eficiência dos resultados é necessário associar as outras formas
de avaliar.
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2.3 INDICADORES DE BEM-ESTAR ANIMAL REFERENTE A SAÚDE DE VACAS
LEITEIRAS
O aparecimento de doenças e dificuldades em se locomover, são grandes indícios de bemestar ruim (Broom e Moleto, 2004). De acordo com Broom e Fraser (2010) os maiores problemas
em relação ao bem-estar de vacas, são a mastite e a claudicação, que provoca a incapacidade dos
animais em desenvolver respostas fisiológicas e comportamentais comum a espécie.
Booth et al. (2004) relata que existe um grande índice de vacas acometidas por claudicação
proveniente do manejo e das instalações. Ainda neste contexto Broom e Fraser (2010)
complementam que 35% das vacas dos Estados Unidos possuem algum grau de ocorrência da
claudicação, com maiores índices de ocorrência em animais produzidos em sistema intensivos.
De acordo com Martins (2002) que foi citado por Hismaily (2018) no Brasil as afecções
do casco bovino estão entre as principais doenças que acometem os bovinos brasileiros, sozinho é
responsável por cerca de 60% das causas de claudicações nos animais dessa espécie. Cruz et al.
(2001) relata ainda que a prevalência desse tipo de lesão está predisposta ao sistema de produção.
Tabela 1. Indicadores de saúde para a avalição do bem-estar animal (adaptado de Rousing et al.
(2000), citado por Garcia (2013))
Parte do corpo

Parâmetros clínicos

Relevância ao Bem-estar
animal
Lesões e infecções provocam

Tegumento

Infecções, parasitas e feridas

dores, coceira resulta em
desconforto animal.
Claudicação é um indicativo
de dor, além de afeta membros
impossibilitando que o animal

Pernas

Manejo de cascos e
claudicação

expresse o comportamento
natural, cascos muito grandes
tem grande relevância nesse
quesito.
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Mastite causa desconforto e
dor com frequência ao animal
Úbere

Mastite clínica, lesões no teto

acometido. Lesões nos tetos
causam dor aguada e crônica.
A

Doenças sistêmicas

Condições gerais de doenças

maioria

clínicas

das

geram

doenças
dor

e

desconforto ao animal.
Mortalidade

Histórico de animais mortos

Aponta

problemática

no

rebanho.

2.4 OS 5 DOMÍNIOS
Os 5 domínios é um método de avaliação proposto por Mellor e Beausoleil (2015) que atua
como um modelo sistêmico que inclui quatro domínios físicos e um mental e que tem por
finalidade possibilitar a avaliação do bem-estar dos animais ao atenderem ou não esses domínios.
São divididos em domínio 1 a nutrição, domínio 2 ambiente, domínio 3 saúde, domínio 4
comportamentos e o domínio 5 o mental (Mellor e Beausoleil, 2015; Mellor, 2016; Mellor, 2017).
Mellor e Beausoleil (2015) explanam sobre cada um desses domínios, onde no domínio da
nutrição os animais devem possuir uma dieta que possibilite o animal comer e beber
suficientemente, ter bom escore corporal. Além disso eles relatam que os animais não podem sofrer
restrições de água e comida, o que pode provocar uma desnutrição; Já no domínio ambiental, os
animais devem ter espaço ideal, luz tolerável, variabilidade ambiental, conforto térmico ambiental
e com ausência de odor desagradável, desta forma sempre evitar alta densidade, estresse térmico,
poeira ou lama e eventos imprevisíveis; No domínio da saúde todos os animais devem ter
integridade física, funcionamento perfeito e boa aptidão física, sendo vedado a presença de
doenças, lesões, mutilações e intoxicações; No domínio do comportamento natural, todos os
animais devem ter oportunidades de interações, pastejo, movimentações, sono e descanso; E por
último, o mais recente domínio, o estado mental, que visa promover pontos positivos como, prazer
de beber água e comer, sociabilidade e afetividade, vitalidade física, sensação de segurança e
proteção.
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2.5 COMPORTAMENTO INGESTIVO, QUALIDADE E PRODUÇÃO DE LEITE
Uma vaca ao demonstrar que está confortável no ambiente de produção, significa dizer que
a mesma alcançou, em certo ponto, um nível aceitável de bem-estar. Portanto, independente do
manejo empregado nos diferentes sistemas de produção, seja um manejo mais intensivo com alta
tecnificação ou um manejo mais extensivo com menor uso de tecnologias, deve garantir condições
que proporcionem este conforto ao animal (Broom e Molento, 2004). Cita-se como exemplo de
avaliação do conforto a observação de comportamentos normais ou não, o controle de temperatura
por meio de ventiladores ou aspersores ou provimento de sombra natural, alimentação adequada
para categoria animal, água fresca, limpa e sem odor (Broom e Molento, 2004; Alves et al., 2019).
Para avaliação do conforto por meio de comportamento é necessário à observação de
comportamentos, conhecer hábitos inerentes a espécie em questão e a interação do animal com o
ambiente (Moser, 1992). Os estudos etológicos ou comportamentais servem para interpretar
comportamentos e compreender as necessidades biológicas das espécies (Broom e Fraser, 2010).
Determinar ou verificar o comportamento podemos afirmar que é o mesmo que avaliar o bemestar dos animais. Identificar os pontos críticos na interação ambiente/animal pode determinar o
sucesso de produção, visto que ajudará o animal a superar desafios impostos pelo ambiente e
consequentemente melhorará o bem-estar e produção (Nããs, 1989; Silva, 2019).
Um exemplo de manejo incorreto que prejudica o bem-estar e consequentemente impede
que o animal possa expressar seu comportamento natural, são os sistemas de confinamentos mal
planejados, visto que alojamentos apertados ou com espaço reduzido entre indivíduos
impossibilitam a expressão dos comportamentos naturais das vacas ficando limitados a deitar-se,
levantar-se e dar poucos passos (Façanha et al., 2011).
Para avalição do comportamento animal, podemos definir alguns tipos diferentes de
comportamentos que servem para ajudar a identificar certos erros de manejo que causam
desconforto animal. Cita-se os comportamentos ingestivo, defecação e micção, termoregulação e
os comportamentos anormais, como por exemplo, distanciamento do grupo de convívio e apatia
(Pires et al. 2010).
A ingestão de matéria seca pelos animais é um forte indicativo de estresse ou falta de bemestar animal. As altas temperaturas tem uma forte influência no comportamento ingestivo, uma
vez que a digestão dos componentes da alimentação gera produção de calor nos animais (Silva et
al., 2007). Assim quando estes animais são expostos a altas temperaturas do ar associada à baixa
umidade, um reflexo de controle da temperatura corporal age sobre o sistema termorregulatório,
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comprometendo a ingestão de alimentos para evitar o aumento do calor endógeno (Silva et al.,
2007).
O animal procura manter o consumo e ajusta o comportamento ingestivo em resposta a
alguma mudança no meio (Demment e Greenwood, 1988). A temperatura parece ser o fator do
meio mais determinante para o consumo, pois influencia o apetite e o comportamento dos animais
em pastejo. Sendo assim, as estações do ano influenciam diretamente no comportamento ingestivo,
já que ocorre severas secas, com altas temperaturas ambientais, em determinadas épocas do ano.
NääS e Arcaro Júnior (2001) ao descreverem o trabalho de Van Rees e Hutson (1983) observam
que no verão os animais pastejam duas a três horas no período noturno a mais que no período
diurno, evitando as horas quentes do dia. Ainda segundo estes autores, há influência da temperatura
ao pastejo intenso dos animais, que ocorrem mais nas horas mais frescas do dia, ou seja, no início
da manhã e no final da tarde.
A zona de termoneutralidade ideal para ruminantes pode variar, mas no geral varia entre
13 ºC e 18 ºC, temperatura confortável para a maioria das espécies de ruminantes (NääS e Arcaro
Júnior, 2001). Para vacas especializadas em produção de leite, como as da raça Holandesa, a
melhor faixa de temperatura é de 4 ºC e 24 ºC, podendo passar a ser entre 7 ºC e 21 ºC em função
da umidade relativa do ar e radiação solar (NääS e Arcaro Júnior, 2001).
Para identificação de animais com estresse térmico por calor, podemos observar alguns
quesitos como diminuição na produção de leite de 10 a 20%, frequência respiratória acima de 80
movimentos por minuto em 70% dos animais do lote, temperatura retal maior que 39,2 ºC em 70%
dos animais do lote ou acima de 39 ºC por mais de 16 horas seguidas, redução de 10 a 15% na
ingestão de alimentos e aumento do consumo de água (Baccari Júnior et al., 2001). Todos esses
fatores interferem no conforto e bem-estar dos animais, que modificam seu comportamento para
tentar minimizar o estresse gerado pelo ambiente e devido a isso há um desvio da energia
metabolizável de mantença para produção de leite para a ativação de mecanismos de dissipação
de calor, o que gera diminuição na produção leiteira (Medeiros e Vieira, 1997).
Segundo Azevêdo et al. (2005), vacas leiteiras modificam o seu comportamento ingestivo
em virtude da elevação da temperatura e incidência de radiação solar, pastejando com maior
intensidade no início da manhã, fim da tarde e à noite, enquanto nas horas mais quentes ficam na
sombra ou procuram ingerir água para se refrescarem. Vacas confinadas em estresse calórico
tendem a aumentar as exigências nutricionais de 7 a 25% e tendem a reduzir em 55% a ingestão
de matéria seca (NRC, 2001) o que pode comprometer a produção leiteira e colaborando para uma
ineficiência produtiva dos animais.
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A ingestão de matéria seca começa a diminuir quando a temperatura ambiental ultrapassa
os 27 ºC. Se a temperatura ambiente ultrapassa os 40 °C o consumo de alimento atinge apenas
60% daquele observado em condições de termoneutralidade (NääS e Arcaro Júnior, 2001). Quando
os mecanismos termorreguladores dos animais homeotérmicos não são eficientes, o calor gerado
pelo metabolismo somado ao calor do ambiente, torna-se maior que a quantidade de calor dissipada
pelo animal para o ambiente, em consequência a isso pode ser verificado nesses animais aumento
da temperatura retal, que normalmente está elevada nessas condições (Morais et al., 2008). Com a
temperatura corpórea elevada o organismo reage aumentando a sudorese e a frequência respiratória
para eliminar o excesso de calor (Morais et al., 2008). Para cada 0,56 °C de aumento na
temperatura retal ocorre uma redução de 1,4 a 1,8 kg/dia no consumo de matéria seca (Morais et
al., 2008).
Outras alterações fisiológicas responsáveis pela redução do consumo em condições de
estresse calórico incluem o aumento da taxa respiratória, a diminuição dos movimentos
gastrointestinais e a redução na taxa de passagem do alimento, além dos efeitos negativos do
aumento das temperaturas ambiental e corporal diretamente sobre o centro do apetite (Baccari
Júnior, 2001).
De acordo com Damasceno et al. (1998) os primeiros mecanismos utilizados pelo animal
para controle da temperatura corporal são a vasodilatação periférica e a vasoconstrição com o
objetivo de resfriamento sanguíneo seguido da suadeira e da respiração, sendo o aumento na
frequência respiratória o mais visível entre as vacas de leite. Quanto maior e mais durável o
estresse térmico que acomete as vacas, maior será a frequência respiratória
Tabela 2. Variáveis fisiológicas e níveis de estresse térmico (adaptado de Pires e Campos, 2004)
Frequência Respiratória

Temperatura Retal

23/min

38,3°C

45 a 65/min

Níveis de estresse
Não há estresse nenhum.
O estresse está sob controle; o

38,4 A 38,6°C

apetite, a reprodução e a
produção estão normais
Início do estresse térmico;

70 a 75/min

39,1°C

menor

apetite,

mas

a

reprodução e a produção estão
estáveis
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90/min

Estresse acentuado; cai o
40,1°C

apetite, a produção diminui,
os sinais de cio diminuem.
Estresse sério; grandes perdas

100 a 120/min

na
40,9°C

produção,

a

ingestão

diminui 50% e a fertilidade
pode cair para 12%.
Estresse mortal; as vacas

> 120/min

expõem a língua e babam
> 41°C

muito, não conseguem beber
água e se alimentarem.

Como relatado anteriormente, a redução no consumo de matéria seca, causada pelo estresse
calórico, resulta em uma diminuição da produção de leite. Pinarelli (2003) relata que vacas leiteiras
submetidas ao estresse calórico podem apresentar uma redução em torno de 17% da produção de
leite em vacas com mediana com produção de 15 kg de leite/dia, e de 22% em vacas mais
especializadas de 40 kg/dia ou mais, ou seja, quanto maior a produção de leite de uma vaca, maior
será sua exigência em conforto térmico e bem-estar para que ela alcance sua máxima expressão
genética no que se refere a produção de leite.
Temperaturas acima de 35 °C, podem ativar o estresse térmico em bovinos, reduzindo
diretamente a ingestão de alimentos, criando um balanço energético negativo que afeta a produção
de leite (Degaspari e Piekarski, 1998). O estresse térmico pode causar perda de rendimento de até
600 ou 900 kg de leite por vaca por lactação, além de que estudos mostram que apenas 35% da
redução na produção de leite se deve a diminuição da ingestão de ração, e 65% da redução se deve
ao efeito fisiológico direto do estresse térmico (Pragna et al., 2017).
Chastain e Turner (1994) demostram que vacas leiteiras em ambientes com ventilação
associada à aspersão de água em local sombreado conseguem amenizar o efeito do estresse
calórico na produção diária e apresentam um incremento de 7,8% no consumo de matéria seca,
um aumento de 12% na produção de leite, uma diminuição de 0,2 a 0,5 ºC de temperatura retal e
uma redução de 29% na taxa respiratória, demostrando assim a eficiência destes métodos artificiais
em manter a homeotermia desses animais.
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Ainda em se tratando do efeito do bem-estar animal em relação ao comportamento
ingestivo, podemos ver outra consequência do estresse calórico, à qualidade do leite produzido por
vacas em ambiente de baixo bem-estar. A composição do leite pode sofrer mudanças importantes
pelo estresse calórico, como por exemplo a redução nos teores de gordura, proteína e cálcio,
lactose, ácido cítrico e potássio (Ceballos e Sant’Anna, 2018). Os valores de sólidos totais (ST) do
leite sofrem uma variação sazonal anual, aumentando durante o período de frio e diminuindo na
época de calor e chuvas (Ponsano et al., 1999). De acordo com Pinarelli (2003) em determinadas
épocas do ano a alimentação se resume somente em pastagem que por sua vez apresenta maiores
teores de água em sua composição, que quando somados podem sofrer uma diluição dos sólidos
totais do leite. Segundo Porcionato et al. (2009), os teores de gordura do leite tendem a diminuir
quando as vacas são expostas a estresse calórico classificado como severo na classificação obtida
pelo cálculo do índice de temperatura e umidade do globo negro, com escala de ameno ou brando
(72 a 78); moderado (79 a 88) e severo (89 a 98) (Baccari Júnior, 1998; citando Armstrong, 1994).
Em um estudo realizado por Pinarelli (2003) observou-se que para vacas mantidas em
baixas temperaturas, as médias dos teores de gordura, proteína e lactose foram de 3,47%, 3,07% e
5,08% respectivamente; para vacas em temperatura intermediária foram de 3,46%, 3,02% e 5,06%
e de 3,17%, 2,89% e 5,01% para vacas mantidas em altas temperaturas.
O estresse calórico além de diminuir a ingestão de matéria seca, produção de leite e teores
dos componentes do leite, contribui também com uma queda na imunidade dos animais e
consequentemente aumenta o aparecimento de mastite clínica e um aumento na contagem de
células somáticas (Titto, 1998). O estresse calórico por tempo prolongado dificulta a ação de
células de defesa do sistema imune de combater os agentes causadores dessas enfermidades,
aumentando a mastite no rebanho e consequentemente a qualidade do leite (Titto, 1998).
2.6 ESTRESSE CALORICO E INGESTÃO DE ÁGUA
A água é um dos principais nutrientes para a produção de leite, visto que o leite e composto
de aproximadamente 90% de água. Devido a isso, é necessária uma oferta de água de qualidade e
em quantidade ideal logo na saída dos animais da sala de ordenha, uma vez que a retirada do leite
exige uma alta ingestão de água, para suprir as suas exigências para uma próxima ordenha
(Azevedo et al., 2009). O consumo de água além de estar relacionado ao sistema de resfriamento
corporal, também tem forte influência na produção de leite. Segundo Degaspari e Piekarski (1998)
as vacas em lactação necessitam de um acréscimo na ingestão diária de acordo com a produção,
sendo necessários 2 a 5 L de água para cada quilo de leite produzido, quanto maior a produção de
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leite da vaca, maior será sua produção de calor, devido ao aumento no consumo de matéria seca
visando atender suas exigências nutricionais, entretanto maior será o consumo de água. Perissinoto
et al. (2005) demonstraram que vacas leiteiras consumiam 12,5 L de água após a ordenha, o que
representava o maior consumo diário dos animais e isso se deve a necessidade de reposição, após
a excreção de grande quantidade de água no leite.
A ingestão de grandes volumes de água durante o verão contribui para produzir uma
sensação de conforto e bem-estar ao animal, diminuindo a temperatura do reticulo-rúmen,
absorvendo assim parte do calor corporal. Além disso, a água atua como auxiliador na dissipação
de calor pelo suor e pela respiração. Um dos principais mecanismos realizados pelo animal para
combater o excesso de temperatura, é o aumento da ingestão de água e diminuição da atividade
nas horas mais quentes do dia, visando a reposição das perdas sudativas e respiratórias além de
um possível resfriamento corporal (Pires, 1998; Titto, 1998).
Em condições normais a campo o consumo de água aumenta rapidamente em animais
expostos a temperatura ambiente acima de 27 ºC, podendo as necessidades alcançarem valores de
1,2 a 2 vezes a mais do que os necessitados quando os animais estão em termoneutralidade
(Perissinotto et al., 2005). O comportamento dos animais é alterado em dias mais quentes e mais
estressantes, resultando em aumento no número de visitas e no tempo de permanência dos animais
nos bebedouros, assim como em aumento no tempo real de consumo de água pelos animais (Titto,
1998; Perissinotto et al., 2005). O consumo de água foi marcado com valores de 63,8 L de água
por animal, diferentemente dos 37,3 L consumidos no dia de menor temperatura média
(Perissinotto et al., 2005).
A pouca disponibilidade de água para as vacas beberem em ambientes quentes pode se
transformar em um dos principais limitantes para vacas de alta produção, uma vez que elas são
capazes de beber mais de 100 litros por dia (NRC, 2001). De acordo com McDowell et al. (1976)
o consumo de água/kg de matéria seca ingerida e relativamente constante na faixa de temperatura
entre 15 °C e 25 °C, porém dobra quando a temperatura atinge valores acima de 32 °C (Arnold e
Dudzinski, 1978, citado por Paranhos da Costa, 2002).
A temperatura da água pode também afetar o consumo da mesma, normalmente os animais
preferem consumir água com a temperatura entre 25 °C e 30 °C, com tendência em reduzir o
consumo quando esta temperatura está abaixo de 15 °C. No verão 30% do consumo de água ocorre
entre 6 e às 12 horas, 53% entre 12 e 16 horas, e 17% entre 16 e 20 horas, as vacas permanecem
próximas ao bebedouro durante a maior parte do dia, principalmente se não existe sombreamento
no piquete (Arnold e Dudzinski, 1978, citado por Paranhos da Costa, 2002). Andrigueto et al.
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(1988) descrevem que em locais muito quentes, onde as vacas estão em estresse térmico, ocorre
um aumento do consumo de água durante o período da tarde e nas primeiras horas da noite.
Kume et al. (2010) avaliaram o consumo de água de vacas da raça Holandesa, mantidas em
ambientes com temperatura e umidade controlada em 20 ºC e 60%, respectivamente. Onde
observaram, relação positiva entre consumo de água e produção de leite, sendo verificado consumo
de 2,6 L de água para cada kg de leite produzido. Algo semelhante também foi encontrada por
Holter e Urban (1992), 0,6 L de água para cada kg de leite produzido, e por Meyer et al. (2004),
onde o aumento de cada quilo de leite produzido por dia levou ao aumento da ingestão de 1,3 kg
de água.
2.7 COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E BEM-ESTAR
A falta de bem-estar para animais de produção não causa somente prejuízos produtivos,
mas também afeta a eficiência reprodutiva das fêmeas e machos da propriedade. De acordo com
Mellado (1995), descrito no trabalho de Morelli (2009) em condições tropicais os efeitos deletérios
das altas temperaturas podem ser evidenciados nas taxas de concepções das propriedades leiteiras,
não ultrapassando 30% em alguns casos mais severos de temperaturas altas. Segundo Morelli
(2009) o estresse térmico leva a quedas na fertilidade de maneiras diretas e indiretas, reduzindo a
taxa de concepção de 40-60% nos meses mais frios do ano para 10-20% nos meses mais quentes.
Ainda a temperatura e luz elevada pode ser determinante não só na redução da concepção
de vacas, mas também interfere na fertilidade de modo geral, afeta qualidade de sêmen do touro e
a libido dos animais tanto nos machos como fêmeas, além de afetar a capacidade de manutenção
de uma gestação, ou seja, maior chance de absorção embrionária (Ulberg e Burfening, 1967, citado
por Morelli, 2009).
Em fêmeas leiteiras é normal verificar perdas na detecção de cio durante o estresse térmico,
onde os índices podem chegar a 75%, enquanto em períodos mais frios essa taxa cai para 50% em
vacas leiteiras (Thatcher e Collier, 1986). De acordo com Morelli (2009) a alta temperatura
aumenta o número de cio silencioso no rebanho visto que ocorre uma redução da monta das fêmeas
entre si durante o dia, acarretado pela diminuição da atividade física dos animais, onde é normal a
observação de cio no período mais frio. A redução na taxa de detecção de estro das vacas reduz a
eficiência reprodutiva do rebanho, aumentando o intervalo entre partos e consequentemente uma
redução significativa da produção de leite e consequentemente perda econômica (Bergamaschi et
al., 2010).
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No Brasil, por se tratar de um país tropical, os estudos que relacionam o bem-estar animal
ao estresse térmico, observa-se que a taxa de concepção de vacas Holandesas, em sistema de Free
Stall, caiu de 71,2 para 45,7%, quando a temperatura ambiental aumentou de 19 °C no inverno
para 25,6 °C no verão (Pires et al., 2002).
Segundo Pires et al. (2002) o estresse calórico não afeta somente os folículos emergentes,
mas sim folículos antrais com 0,5 a 1,0 mm de diâmetro. Portanto, vacas sujeitas a estresse calórico
por longos períodos podem sofrer problemas reprodutivos mais severos, comprometendo taxas
reprodutivas como intervalos de partos e consequentemente a produção de leite durante a vida
produtiva da vaca (Pires, 1998; Pires et al., 2002).
2.8 MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS QUE PODEM MELHORAR O AMBIENTE DAS
VACAS
De modo geral, as vacas com aptidão leiteira são extremamente sensíveis ao estresse
térmico, devido a sua alta capacidade de utilização dos nutrientes e de produção (Baccari Júnior,
1998).
De acordo com Jonhnson (1985), as maiores perdas na produção de leite são oriundas de
vacas em estresse por calor. Titto (1998) relata que as vacas adotam a estratégia de menor consumo
de alimentos, para diminuir o incremento calórico, com isso tem se, consequentemente, queda da
produção de leite. Titto (1998) relata ainda que quanto menor for o gasto energético do animal
para se manter em conforto térmico, maior será a sua eficiência produtiva. Desta forma, o
enriquecimento ambiental realizado com uso de tecnologias e modificações primárias e
secundárias nas instalações torna possibilidade da melhoria do bem-estar animal nos diversos tipos
de sistemas de criação (Baêta e Souza, 1997).
De acordo com Baêta e Souza (1997) para modificações primárias ou de baixo
investimentos, a inserção de arvores torna-se uma boa alternativa visto que a sombra natural
durante o dia reduz a incidência solar diretamente nos animais. O mesmo autor relata ainda que
existem outros tipos de modificações que podem auxiliar na ambiência como por exemplo, o uso
de materiais de cobertura como madeiras, telas, sombrite, telhas, dentre outros. Nããs e Arcaro
Júnior (2001) descrevem ainda que ao se utilizar equipamentos de modificações secundarias como,
ventiladores, nebulizadores e chuveiros na sala de espera, trouxeram pontos positivos para a
produção, visto que esses artifícios favoreceram a promoção do bem-estar animal.
Modificações que visam uma melhor criação dos animais surge como uma excelente
alternativa para que os animais consigam expressar os seus comportamentos naturais e
14

consequentemente maiores chances de se lidar positivamente a fatores estressantes (Pinheiro et al.,
2005). Boere (2001) reforça que o enriquecimento ambiental são incrementos físicos e sociais com
o habitat dos animais, que podem auxiliar no aumento do bem-estar a partir da saúde, do
desempenho reprodutivo e do comportamento natural.
O bem-estar possui grande relação com a bioclimatologia e a biofísica das instalações,
tanto para o tratador quanto para os animais (Boere, 2001). Desta forma, é importante que as
instalações para a criação e manejo dos animais seja amplamente aperfeiçoada e planejada sempre
visando diminuir o estresse (Boere, 2001).
Segundo Boere (2001) qualquer tipo de sistema de criação pode ter suas instalações
melhoradas independentemente do tipo de conhecimento ou tecnologia adotada. De acordo com
Fraser (2006) as indústrias e produtores na Europa constantemente fazem alterações e adequações
nos sistemas de criação por exigência dos consumidores, diferentemente do que ocorre nas
Américas do Norte e do Sul, onde as exigências partem do mercado importador.
Segundo Mendonça e Furtado (2006) o uso de equipamento para o enriquecimento
ambiental, tem como objetivo principal estimular a redução de respostas estressoras favorecendo
assim o comportamento natural da espécie. Carlstead e Shepherdons (2000) complementam
descrevendo que existem reduções comportamentais do estresse, mortalidade, intervenções
clínicas e aumento das taxas reprodutivas do rebanho com o enriquecimento do ambiente.
Entre as diversas formas de enriquecimento ambiental dentro de uma propriedade leiteira
podemos citar: bolas coloridas para bezerras em fase de aleitamento, escovas rotativas em galpões
ou currais, pneus pendurados e até mesmo enriquecimentos sensoriais como brinquedos para
degustação e o fornecimento de ervas não tóxicas (Carlstead e Shepherdons, 2000).
Moreira et al. (2012) relataram que embora pouco estudada, já existem relatos que a
musicoterapia ajudou na redução do estresse, juntamente com a aromaterapia, colaborando com
grande eficiência tanto na qualidade de vida dos tratadores como na dos animais. Segundo Moreira
et al. (2012), a música tem grande influência em direcionar informações importantes para o
cérebro, acarretando assim ativações de regiões responsáveis por mudanças cognitivas e motoras.
Em seu estudo Moreira et al. (2012) cita outros autores, como Albright e Arave (1997) e Sarubbi
(2011), que relatam que a música clássica auxiliou no aumento da produção leiteira, reforçando
que a música tem influência nas respostas comportamentais dos animais.
Carlstead e Shepherdons (2000) relatam que alterações comportamentais são positivas
quando ocorre a introdução de objetos que enriqueçam o ambiente e Almeida (2008) complementa
relatando que os enriquecimentos ambientais são importantes pois deixam o ambiente mais
complexo e menos tendencioso. De acordo com os relatos citados acima o enriquecimento
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ambiental é de extrema importância para a melhoria do bem-estar animal, visto que auxilia na
distração dos animais e como consequência um menor estresse.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A preocupação em relação ao manejo e o bem-estar animal de vacas leiteiras vem
aumentando e fazendo com que os produtores busquem conhecimento para melhorar a produção,
sabe-se que o bem-estar animal tem grande influência na produtividade de bovinos leiteiros, visto
que existe uma grande relação entre animal, ambiente e tratador. O bem-estar animal deve ser
praticado em qualquer tipo de sistema produtivo sempre almejando disponibilizar um ambiente
seguro, confortável e com condições satisfatórias no âmbito sanitário e nutricional, quando esses
requisitos são preenchidos, naturalmente ocorre melhorias nos índices produtivos e
consequentemente nos índices econômicos da propriedade.
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