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Resumo 

A maior parte das raças bovinas utilizadas para a 
produção de leite no Brasil são oriundas de outros 
países de condições, principalmente climáticas, 

diferentes. Sendo assim, é de extrema 
importância o acompanhamento de perto das 
condições de vida destes animais. De acordo com 

a coleta dos dados e a posterior análise dos 
mesmos foi possível verificar os resultados em 
cada uma das fases em separado, sendo essas 

fases de cria, recria e produção. 

Introdução 

O Brasil está entre os cinco maiores produtores 
de leite do mundo (NASCIMENTO et al., 2013). A 
maior parte das raças bovinas utilizadas para a 

produção de leite no Brasil são oriundas de outros 
países de condições, principalmente climáticas, 
diferentes. Sendo assim, é de extrema 
importância o acompanhamento de perto das 

condições de vida destes animais.  
Dentro deste contexto, vários estudos já foram 
realizados no sentido de detectar o melhor 

ambiente para o gado leiteiro, com o intuito de 
melhorar a qualidade da produção de leite. 
Este projeto vem complementar os já existentes, 

visando avaliar o conhecimento do produtor 
quanto ao bem-estar do animal e, 
consequentemente, orientá-lo quanto as regras e 

procedimentos a serem adotados, afim de, ao 
mesmo tempo, proporcionar o bem-estar e obter 
vantagens com o mesmo na qualidade e 

quantidade da produção de leite. 

Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivo realizar 
um diagnóstico em uma propriedade criadora de 
bovinos de leite e verificar se ela trabalhava 

visando o bem estar do animal. Se identificado 
problemas, sugerir técnicas para suprir esse 
problema. 

Metodologia 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa para 
identificar proprietários de bovinos de leite no 

município de Ribeirão Preto/SP, e então foi 
escolhida uma propriedade para fazer um estudo 
de caso e identificar o conhecimento dos 

envolvidos na atividade com o tema bem-estar 

animal, uma vez que o estudo de caso é 

considerado um método científico específico para 
pesquisa de campo e trata-se de uma abordagem 
investigativa quando procuramos compreender, 

explorar ou descrever acontecimentos e 
contextos complexos, nos quais estão envolvidos 
vários fatores. 

Para coleta de dados e conhecimento da situação 
da propriedade foi feita uma visita à Fazenda 
Primavera, que se dedica à criação de bovinos 

leiteiros, da raça Holandesa, num sistema de 
criação intensivo, com as vacas mantidas em 
sistema de “Free Stall”, dia 31 de setembro de 

2017. 
A fazenda está localizada no município de 
Cravinhos/SP e o rebanho é composto 

atualmente por 238 vacas em lactação, que 
produzem em média 30 a 31 litros de leite por dia. 
No total, a produção diária é de aproximadamente 

7.300 litros e é totalmente destinada à produção 
de doce, numa agroindústria localizada no próprio 
local. Essa produção é vendida para todo o 

território nacional. 
A coleta constou da observação dos animais, das 
instalações e do manejo em todas as fases de 

criação: cria, recria, produção e ordenha. Durante 
essa atividade, além dessas observações foram 
feitas fotografias para análise posterior. 

Após isso, essas visualizações foram analisadas 
cuidadosamente e comparadas com dados 
literários: livros básicos, trabalhos científicos, 

dentre outros. 
Após essa comparação foi possível verificar o que 
estava certo e errado no quesito Bem Estar e 

propor medidas para solucionar algumas 
questões. 
Após a coleta dos dados (observação dos 

animais, instalações e manejo; fotografias), 
analisamos cada um dos itens, para identificar os 
pontos que estavam de acordo com o Bem Estar 

Animal e aqueles que poderiam ser melhorados a 
curto ou longo prazo, e para essa identificação 
foram utilizados dados da literatura. 

Resultados e Discussão 

De acordo com a coleta dos dados e a posterior 
análise dos mesmos foi possível verificar os 

resultados descritos a seguir. Para melhor 
explanação, optou-se por analisar cada uma das 
fases em separado. 
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FASE DE CRIA 

A fase de cria compreende a criação dos animais 
desde o nascimento até a desmama. 
Por se tratar de bovinos de leite da raça 

Holandesa, ou seja, animais sem aptidão para a 
produção de carne, na propriedade quando 
nascem machos, nesses são realizados os 

primeiros cuidados (limpeza e massagem, corte e 
desinfecção do umbigo, observação dos primeiros 
movimentos, fornecimento do colostro e 

eliminação do mecônio) e, em seguida, eles são 
vendidos para uma outra propriedade onde são 
direcionados para a produção de vitela. 

Quando nascem fêmeas, nessas também são 
realizados os primeiros cuidados e, em seguida, 
elas são colocadas em abrigos individuais, 

providos de cocho de alimentação sólida e 
bebedouro (Figura 1). O leite é fornecido em 
balde, 02 vezes ao dia, na quantidade de 3 litros. 

Nessas condições elas ficam durante todo o 
período de aleitamento, sendo medidos os 
desempenhos durante o período. 

 
Figura 1. Fotografia das instalações e das bezerras 

durante a fase de cria na Fazenda Primavera – 
Cravinhos/SP 

 

 
 

 
 
De acordo com a Figura 1, foi possível verificar 

que existem 02 tipos de coberturas para a 
instalações individuais: eternite e sombrite. 
Embora não tenhamos aferido a temperatura e a 

umidade relativa do local, por meio das 
observações, foi possível verificar que as fêmeas 
não estavam totalmente aclimatadas nas 

condições ambientais a elas proporcionada, 
talvez em função do dia da observação se 
mostrar com uma temperatura ambiente bastante 

elevada (37 
o
C) e baixa umidade relativa do ar 

(55 %). 

De acordo com a literatura estudada, o primeiro 

aspecto relacionado ao bem estar que deve ser 
analisado são as 05 liberdades, que são: (1) Livre 
de fome e de sede; (2) Livre de desconforto; (3) 

Livre de dor, ferimentos e doença; (4) Liberdade 
de expressar comportamento normal; (5) Livre de 
stress, medo e ansiedade, determinadas pelo 

Conselho de Bem-Estar de Animais de Produção 
(BROOM e FRAZER, 2010). 
Os abrigos, como discutido no estudo de Stull e 

Reynolds (2008) podem ser individuais ou em 
baias coletivas, de forma que os abrigos 
individuais dispõem de acesso aos ambientes 

exteriores e interiores, algumas vezes cobertos 
por cama, onde os animais ficam presos ao 
abrigo ou tem cerca de perímetro. As baias 

coletivas são feitas baseadas no princípio de que 
os bezerros leiteiros são animais de rebanho, e o 
alojamento em grupo permite o desenvolvimento 

de comportamento social, além de reduzir a mão 
de obra envolvida com o tratamento destes.  
Portanto, os tipos de instalações se adequam ao 

ponto de vista de bem-estar desde que seja um 
local limpo e seco, com acesso a alimento, água 
e sombra, controle temperaturas extremas. 

Diante desses aspectos, sugere-se que a 
propriedade, numa próxima oportunidade, procure 
buscar instalações que proporcionem maior área 

de sobreamento e menor temperatura ambiente. 
Além disso, também poderíamos sugerir que a 
propriedade pensasse em abrigos coletivos para 

essa categoria, ao invés dos individuais, embora 
saibamos que essa alteração causaria mudanças 
significativas em manejo da propriedade. 

FASE DE RECRIA 

A fase de recria é a fase que vai do 
desaleitamento até o primeiro parto e agora as 

bezerras passam a ser chamadas de novilhas. É 
uma fase longa e na propriedade dura em torno 
de 14 meses, uma vez que o primeiro parto 

ocorre por volta dos 2 anos de idade. 
 

Figura 2. Fotografia dos piquetes homogêneos de 
novilhas na fase de recria na Fazenda Primavera – 

Cravinhos/SP 

 

 
 
Para a recria as fêmeas com idade aproximada 
são agrupadas em lotes homogêneos (Figura 2) e 

mantidas em sistemas de piquete de capim Tifton 
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com alimentação suplementar em cocho 

(concentrado, silagem e água). 
O lote de novilhas gestantes é o que preconiza 
ser um local calmo e longe de movimentações da 

fazenda, onde os funcionários podem 
acompanhar o parto e assegurar que tudo ocorra 
como planejado e realizar os primeiros cuidados. 

Após o parto, as novilhas seguem para a 
instalação Free Stall onde permanecem durante 
toda a lactação. 

Como foi possível analisar nos piquetes da 
fazenda e, como é demonstrado na Figura 3, os 
animais sempre se encontram a procura de 

sombra e conforto, principalmente nas horas mais 
quentes do dia, o que é importante para proteção 
contra os raios solares. 

 
Figura 3. Fotografia dos animais aglomerados em 
áreas de sombreamento para conforto térmico na 

Fazenda Primavera – Cravinhos/SP 
 

 
 

 
 

FASE DE PRODUÇÃO 

A fase de produção corresponde ao manejo 
exercido durante o tempo de lactação das vacas, 

que corresponde a 10 meses. As vacas lactantes 
são mantidas em sistemas para o menor estresse 
possível, e próximo às salas de espera e de 

ordenha, onde são manejadas. 

A ventilação dentro da instalação é importante, 
por isso esta deve seguir posicionamentos 

corretos de acordo com a região da produção 
(leste – oeste) além de dispor de sistemas que 
auxiliem na regulação da temperatura corporal, 

como aspersores de água e ventilação. A 
associação de ventiladores com aspersores ou 

nebulizadores de água (Figura 6 e Figura 7) é 

feito, pois os ventiladores por si não melhoram a 
temperatura térmica do ambiente, apenas 
melhoram a sensação térmica pelos animais, e a 

associação destes permite a circulação do ar frio 
na instalação, aumentando a remoção de calor, e 
ainda, as gotículas de água sobre os animais 

aumentam a superfície de contato da água com o 
vento, e torna a dissipação do calor mais rápida e 
efetiva. 

Perissinotto et al. (2006), em seus estudos, 
verificaram que o sistema de resfriamento, 
nebulização e aspersão, ambos associados a 

ventilação forçada, reduziram significativamente a 
temperatura máxima do abrigo em relação a 
temperatura do ambiente externo em 1,6 °C. 

Em fazendas que trabalham com animais de 
raças especializadas, que sofrem maior estresse 
pelo calor, é recomendada a instalação de 

sistemas de climatização nas salas de espera e 
de ordenha, como por exemplo, ventiladores e 
nebulizadores (QUINTILIANO et al., 2014). 

Free Stall 

O Free Stall consiste em um grande galpão 
(Figura 4), onde dispõe-se aspersores para o 

controle térmico das vacas em lactação, cama 
que proporciona aos animais maior tempo de 
descanso, garantindo bem-estar e produção, e 

oferecimento de alimentação balanceada para 
produção e manutenção em cocho (silagem, 
concentrado e água). 

 
Figura 4. Fotografia da instalação Free Stall e da 
alimentação balanceada em cochos no chão na 

Fazenda Primavera – Cravinhos/SP 
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Segundo Haley et al. (2001) as vacas passam 

cerca de 12 horas deitadas em descanso, 
dependendo do tipo de cama disponível à elas, e 
por isso é necessário oferecer uma superfície 

limpa, seca e confortável. O uso de areia como 
cama é comum, mas é importante que esta seja 
limpa, seca e não contenha partículas que 

causem lesões diretas ao animal, como pedras, 
aconselhando-se que seja peneirada, além de 
que seu nível deve ser de conforto, oferecendo o 

que chamam de efeito amortecedor quando as 
vacas se deitam ou levantam. 

 
Figura 5. Fotografia de cama e animais em sistema 

Free Stall na Fazenda Primavera – Cravinhos/SP 

 

 
 

 
 
A Fazenda Primavera atualmente tem sua 

produção em sistema Free Stall com camas de 
areia, como podemos visualizar na Figura 5, 
contudo, sugere-se que a propriedade busque 

melhores qualidades do produto utilizado para 
que, como já citado em texto, garanta o conforto e 
o efeito amortecedor adequado. 

Sala de Espera 

A sala de espera é o local onde as vacas 
lactantes são mantidas para seguirem para a 

ordenha, devido ao tempo e a aglomeração que 
os animais ficam neste ambiente, é um ponto de 
elevação de temperatura corporal importante, 

sendo recomendado, além de sombra, também 
as instalações de aspersores ou pulverizadores 
de água e ventiladores para regulação térmica 

dos animais. 

Figura 6. Fotografia do sistema combinado de 
ventilação e aspersão da instalação Free Stall na 

Fazenda Primavera – Cravinhos/SP 
 

 
 

 
 
A Fazenda Primavera possui sala de espera com 

disposição da combinação de aspersão e 
ventilação, porém é um ambiente considerado 
pequeno em relação a quantidade de animais que 

devem permanecer ali para seguirem à ordenha. 
 

Figura 7. Fotografia do sistema combinado de 
ventilação e aspersão da sala de espera na Fazenda 

Primavera – Cravinhos/SP 

 

 
 

Sala de Ordenha 

O local onde é realizada a ordenha deve ser 
projetado de forma que as vacas fiquem bem 
acomodadas e tranquilas, além de oferecer 

segurança ao ordenhador.  
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A ordem de ordenha deve seguir como as regras 

de bem-estar, e também de sanidade, na 
sequência de vacas primíparas sem mastite, 
vacas pluríparas sem mastite, vacas que já 

tiveram mastite e foram curadas, vacas com 
mastite subclínica e vacas com mastite clínica, 
sendo que o leite de vacas com mastite clinica e 

subclínica não é disposto à comercialização ou 
produção de derivados, ou seja, é descartado. 

A sala da ordenha pode ter diferentes 

conformações. 
A Fazenda Primavera tem sala de ordenha com 
formato espinha de peixe bilateral de 12 vacas 

(Figura 8). Toda vaca possui pedômetro (Figura 
9) que arquiva a quantidade de leite produzida 
por cada uma por dia, além de ajudar na 

identificação do cio e atividade da vaca. Assim 
que as vacas estão posicionadas na sala de 
ordenha, o ordenhador realiza o pré-dipping, feito 

com solução de iodo e secagem com papel, para 
após, serem colocadas as teteiras. 
As teteiras são colocadas por funcionários, e a 

partir de então são automáticas, assim que acaba 
a ordenha elas se soltam e, devido à presença de 
pedômetros no membro anterior de cada animal, 

é arquivada a média de produção de cada uma. 
Além disso, os pedômetros ainda arquivam dados 
para identificação de cio e acompanhamento de 

atividade de cada animal. 
 

Figura 8. Fotografia da sala de ordenha formato 
espinha de peixe na Fazenda Primavera – 

Cravinhos/SP 

 

 
 

Figura 9. Fotografia do pedômetro em animais na 
Fazenda Primavera – Cravinhos/SP 

 

 

Conclusão 

Para redução dos problemas na produção de 
leite, reprodução e sanidade dos animais é 
importante o conhecimento dos efeitos ambientais 

sobre tais fatores e também das técnicas de 
manejo e construção de instalações para evita-
los. 

O desenvolvimento do presente estudo 
possibilitou demonstrar que muitas fazendas de 
produções buscam o melhor para a criação e se 

encontram dentro dos padrões de bem-estar 
animal, porém alguns fatores, não por falta de 
conhecimento, mas investimento, podem ainda 

contribuir para a ocorrência de estresse térmico 
dos animais. 
Assim, é fundamental, para melhores resultados 

na produção e, consequentemente, na 
lucratividade do produtor, sempre buscar avanços 
que contribuam para com a melhor 

expressividade genética do animal com que se 
trabalha, já que qualquer fator externo pode 
reduzir esses padrões, e causar redução de 

rendimento do produto final. 
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