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EFEITOS AMBIENTAIS NO BEM-ESTAR 
ANIMAL: EXEMPLO NA BOVINOCULTURA 

LEITEIRA 

Instalação Manejo 

Clima 

Animal 

Em que devemos pensar??? 

Foto: Internet 
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REGIÃO INTERTROPICAL 

Trópico de Capricórnio 

Trópico de Câncer 

Homeotermia 
É a manutenção do equilíbrio de temperatura em um animal. 

Temperatura ambiente 

Estresse por frio Estresse por calor 
CONFORTO 

  TÉRMICO 

SOBREVIVÊNCIA 

HOMEOTERMIA 

Temperatura corporal 

   Termo- 

neutralidade 

Temperatura 

crítica inferior 

Temperatura 

crítica superior 

HIPOTERMIA 

HIPERTERMIA 
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Vacas leiteiras, principamente de alta produção: grande 

produção de calor metabólico 

Zona termoneutra dos bovinos: 

TAURINOS  -6°C a 27°C 

TAURINOS Bezerros 13°C a 25°C 

ZEBUÍNOS  7°C a 35°C 

Temperatura retal normal: 37,5°C a 39,3°C (média 38,3°C) 

Silva, 2000 

Causas 

   

Temperatura do ar 

 

Radiação 

 

Umidade do ar 

  Ingestão de alimentos 

 

Alterações hormonais 

 

Alterações metabólicas 

QUEDA NA PRODUÇÃO DE LEITE 

DIMINUIÇÃO NA EFICIÊNCIA 

REPRODUTIVA 

AUMENTO DO RISCO DE DOENÇAS 
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Estresse por calor 

Como avaliar NOS ANIMAIS??? 

Temperatura retal acima de 39,4°C 

Frequencia respiratória maior que 100 mov/min. 

Queda na ingestão de MS: 

10% – estresse alto 

25% - estresse severo 

COMO AVALIAR NO AMBIENTE 

 
 Temperatura, 

 Umidade, 

 Radiação 

 Uso de ventilação e de sistemas de climatização 
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TRATAMENTO (sala de espera) Kg de leite/vaca/ordenha 

Sombra Artificial  18,20 kg 

Sombra + Ventilação 19,19 kg 

Sombra + Ventilação + Aspersão 20,53 kg 
Nääs e Arcaro Junior, 2001 

Aperfeiçoamento do ambiente térmico 

Efeito da disponibilidade de 

sombra, sombra + ventilação e 

sombra + ventilação + aspersão 

sobre a produção de leite de 

vacas holandesas 

1. SOMBREAMENTO 

Pastagem: 3 a 4m2 de sombra / vaca  

Natural 

Espécies de copa rala 

Espécies de importância economica (fonte de renda) 

Artificial 

Tela de sombrite 

3,5m de altura 

Posicionamento norte-sul 
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Sombra artificial 
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Fixação de estruturas para sombreamento 
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2. VENTILAÇÃO  

- Maximiza a perda de calor para o ambiente 

Foto: www.cowkool.com 

3. Nebulização  

- Resfriar o ar  

4. Aspersão  

- Sobre animais ou sobre telhados 

- Umedecer o animal 

- Utilizada junto com ventilação forçada 

- Intermitente (com intervalos – 15min.) 

 

FOTO: www.usagnet.com 
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Sugestão de prioridade para escolha do local 

onde utilizar resfriamento evaporativo 

1. Sala de espera 

2. Sala de ordenha 

3. Instalação das vacas de alta produção 

4. Instalação para todas as vacas 

Higiene das instalações e dos animais 

 Monitorar a higiene das vacas – Ferramenta de manejo 

 Indicador de conforto - instalação 

 Densidade de animais / caminhos/ sombra 

 Efeito na CCS do leite  $$$ 

 Crítico no verão 
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Avaliação nos animais: escore de 4 pontos 

Muito limpa 

Muito suja 

Limpa 

Suja 
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Avaliação no ambiente 

 Varia de acordo com o tipo de instalação utilizado  

 

Interação entre o clima x animal x tipo de abrigo 

a) Piquete 

b) Free-stall 

 

Uma boa instalação deve proporcionar condições favoráveis 

para controle de fatores climáticos 

 

 a) Piquetes   

 Densidade de animais por área (40 a 50 m2 / vaca) 

 Locais secos para deitar-se 

 Piso (drenagem) / inclinação 

 Formação de lama 
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 b) Free-stall  

 Taxa de lotação: de 1,1 a 1,3 vacas / cubículo é o mais comum 

(bem-estar: 1) 

 Dimensionamento dos cubículos 

 Material da cama (qualidade & quantidade) 

 Limpeza e manejo dos dejetos 
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Evitar vacas deitadas nos corredores 

FONTE: Dr. Paulo Fernando Machado – Clínica do Leite ESALQ/USP 

Preferência por material da cama 
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Superfície abrasiva 

Cama de areia 
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Colchão de borracha 

Foto: WM® Borrachas Foto: WM® Borrachas 

Dimensionamento do cubículo - Defecar fora da cama 
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Comportamento natural de deitar-se 

CATEGORIA Comprimento (m) x largura (m) 

Novilhas 

8 meses até a parição  1,67 X 0,91 

Vacas 

450 kg 2,08 X 1,07 

545 kg 2,13 X 1,14 

Exemplo de dimensionamento de acordo com a 

categoria animal 

FONTE: CAMARGO, 1989. Embrapa Sudeste 
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Consequências para a saúde 

das vacas 

Conforto x lesões de casco 

 Predisposição genética 

 Superfície do piso 

 Nutrição: Dietas desbalanceadas 

 Higiene de instalações 

 Conforto da vaca (tempo em pé) 
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Com base nos animais: escore de locomoção 

Postura normal, linha de dorso reta, 

passos firmes, sem claudicação. 

1 

Ritmo dos passos é alterado, com a 

presença de claudicação (manqueiras). 

Costas arqueadas. 

3 3 3 2 

Incapacidade de apoio do membro lesado, 

ou com mais de um membro afetado. A 

vaca reluta em locomover-se. 

5 

Presença de locais / buracos / pontas de pregos que 

possam causar injúrias nos animais,  

- Alterações do tegumento 
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Prática no setor!!! 

 

Indentificando indicadores ambientais de bem-

estar animal 


