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Introdução
Proporcionar um nível de bem-estar adequado para vacas leiteiras é relevante para permitir
eficiente produção, diminuir a incidência de patologias e atender à procura de produtos
derivados de animais criados sob condições de bem-estar ideais (Cerqueira et al., 2011).O
bem-estar animal (BEA) é determinado pelo conjunto de fatores que incluem a saúde, tanto
física como mental e o comportamento do animal, variando sua escala de bom ou ruim
dependendo da intensidade desses fatores (Welfare Quality®, 2009). Dessa forma, o presente
estudo tem como objetivo avaliar o bem-estar de vacas em lactação em fazendas na região na
Zona da Mata Mineira durante o período do verão.
Material e Métodos
O estudo foi realizado no verão, de fevereiro a março de 2017(período que possui elevadas
temperaturas e alta precipitação),em 14 fazendas da Zona da Mata Mineira, próximas a região
de Viçosa, monitoradas pelo Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (PDPL).
Foram avaliadas 1047 vacas em lactação, sendo todos os procedimentos aprovados pela
Comissão de Ética no Uso de Animais de Produção (CEUAP/UFV), protocolo nº 36/2017. A
avaliação do bem-estar das vacas foi realizada com base no protocolo europeu Welfare
Quality® (2009),o qual é definido em quatro princípios: boa alimentação, boa habitação,boa
saúde e comportamento adequado, em função do atendimento às cinco liberdades FAWC
(2008): os animais devem estar livres de fome e sede; livres de desconforto; livres de dor,
ferimento ou doença; ter liberdade para expressar seu comportamento e livres de medo e
distresse. O princípio “boa alimentação”foi avaliado pelos critérios:ausência de fome e sede
prolongadas; a “boa habitação”pelos critérios: conforto térmico e no descansoe facilidade no
movimento; a “boa saúde” avaliada pelos critérios: ausência de lesões e doenças e o
“comportamento adequado”definido pelos critérios: expressão de comportamentos sociaise
outros comportamentos,e estado emocional positivo. O Welfare Quality (2009) estipula uma
escala de valores para os princípios que são pontuadossem escala de 0 a 100, da seguinte
forma: 0 a 19,9 não classificado (o bem-estar dos animais é baixo e considerado inaceitável);
20 a 54,9 aceitável (o bem-estar dos animais está acima ou atende aos requisitos mínimos); 55
a 79,9 melhorada (o bem-estar dos animais é bom); e de 80 a 100 excelente (bem-estar dos
animais é do nível mais elevado).
Resultados e Discussão
O princípio “boa alimentação” obteve nível aceitável de BEA, sendo 7% das fazendas como
não classificadas, 78% com BEA aceitável e 15% com nível melhorado de BEA, com média
de 43,95 (Figura 1a). O princípio “boa habitação” alcançou maior número de fazendas (60%
delas) entre 55 a 79,9, ou seja, com um nível de BEA melhorado, e as demais, aceitável; com
média geral de 62,18 (Figura 1b). Nas fazendas 1, 2, 4 e 5 não foi avaliado o conforto
térmico, por isso não apresentaram pontuação. A “boa saúde” obteve 7% das fazendas com
BEA aceitável, 21,5% melhorada e 71,5% com bem-estar excelente; com média de 85,48
(Figura 1c), sendo o princípio mais bem avaliado nas fazendas. O princípio “comportamento
adequado” foi o critério com maior variação entre os quatro princípios, e obteve 21,5% das
fazendas com BEA não classificado, 35,5% aceitável, 14% melhorada e 29% excelente;
apresentando média de 50,83 (Figura 1d).

Figura 1: Escore das fazendas em relação a cada princípio: boa alimentação (a), boa habitação
(b), boa saúde (c) e comportamento adequado (d).
É evidente que as questões de bem-estar em vacas em lactação, por serem relacionadas à
alimentação, à habitação, à saúde e ao comportamento, são fortemente influenciadas pelo
sistema de produção. Nas fazendas avaliadas os maiores problemas foram relacionados às
deficiências na disponibilidade e qualidade de água (princípio “boa alimentação”),
temperatura acima da faixa de conforto (princípio “boa habitação”) e variação no princípio de
comportamento adequado, em função da ausênciade expressão do comportamento natural de
pastejo das vacas, em algumas fazendas. Dentre os princípios avaliados nas fazendas, a “boa
alimentação” foi a que obteve menor pontuação, seguido do “comportamento adequado”,
ambos com bem-estar aceitável, a “boa habitação” com bem-estar melhorado e a “boa saúde”,
o principio melhor avaliado, com bem-estar excelente.
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