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Introdução
O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, dos quais 35 milhões
(20%) constituem o efetivo da pecuária leiteira. Com isso é necessário ter um alto
controle dos animais no rebanho. A identificação dos mesmos é uma forma fácil e
eficiente, sendo que no Brasil, as principais formas de identificação são tatuagem,
brinco e marcação a fogo (SCHMIDEK et al., 2013). Os brincos e as tatuagens na
orelha com a identificação dos animais não são visualizados com clareza durante a
ordenha, pois os números são pequenos e ficam distante do ordenhador, além de haver a
possibilidade da perda dos brincos ou algum ferimento na orelha que apague a
tatuagem. A marcação por queimadura na parte traseira é uma opção interessante em
sistemas leiteiros, visto que em sistemas de ordenha de balde ao pé, espinha de peixe e
paralelo (que são os mais comuns) as vacas sempre ficam de costas para o ordenhador.
Existem três formas de marcação na pele de bovinos: ferro quente, gelo seco e
nitrogênio líquido. No entanto, não se sabe qual das três é mais eficiente e que causa
menos stress. Assim, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes tipos de marcação sobre
o bem-estar de novilhas leiteiras.
Material e Métodos
O experimento foi realizado no setor de Bovinocultura de Leite da Universidade Federal
de Viçosa utilizando dezoito novilhas da raça Holandesa com idade média de 17 meses
e peso médio de 310 ± 76 kg. As novilhas foram confinadas em baias individuais para
monitoramento do consumo de matéria seca (CMS). Elas foram alojadas 14 dias antes
das marcações para se adaptarem ao local, e permaneceram no mesmo local por 7 dias
após a marcação. Durante esse período elas tiveram água à vontade e uma dieta ad
libitum com sobra de 5% por animal na MS, sendo a dieta composta por cana-de-açúcar
e concentrado a base de milho, ureia e premix mineral para um ganho média diária de
0,6 kg de acordo com o NRC (2001). Os animais foram pesados no início e no final do
experimento. Foram testados 3 tipos de marcação: ferro quente, nitrogênio líquido e
gelo seco com 6 repetições por tratamento. Durante o estudo foram avaliados:
batimentos cardíacos, intensidade de movimentação do animal, vocalização e tempo de
reação no momento da marcação, CMS durante 21 dias. Para realizar a comparação da
movimentação, procedeu-se a multiplicação dos valores dos módulos dos eixos (X, Y e
Z) para cada tempo e cada animal. Com isso, avaliaram-se os resíduos de cada tempo de
medição em função da média e dos desvios padrões. A partir disso, os desvios
padronizados foram regredidos em função do tempo, o que possibilitou identificar o
número de desvios padrões que estavam abaixo de -2 ou acima de 2, maior seria a
movimentação do animal sendo este um indicativo de estresse. Para avaliar os
batimentos cardíacos, os dados foram coletados no animal sendo consideradas medidas
repetidas no tempo. O procedimento MIXED do SAS (versão 9.3) foi utilizado para
avaliar essas medidas, usando o DMS como método para detectar possíveis diferenças.
Foi utilizado o resíduo studentizado para detectar possíveis outliers. E para todas as
comparações o nível α 0,05 foi estabelecido como nível crítico de probabilidade para
erro tipo I.

Resultados e Discussão
Houve uma queda no CMS logo após a marcação para todos os tratamentos avaliados,
sendo que o tempo para voltar ao consumo normal foi menor para o ferro quente,
nitrogênio líquido e gelo seco, respectivamente. Não foi observada diferença (P<0,05)
para os batimentos cardíacos entre os tratamentos avaliados que apresentaram em média
um aumento de 37,8% na frequência cardíaca. Ocorreu apenas um registro de
vocalização entre todos os animais usados nesse estudo, indicando que este não seria
um bom parâmetro para avaliar estresse em marcações. O tempo de reação de todos os
animais foi semelhante com exceção para três animais, de diferentes tratamentos; sendo
que para duas novilhas não havia um motivo específico para tal diferença e para uma
novilha, a diferença se deu à desorientação causada pela dor e quedas no tronco de
contenção. A frequência de movimentação foi maior (P<0,05) para a marcação com
ferro quente seguido pela marcação com nitrogênio líquido e o gelo seco. Conclui-se
que não há uma diferença quanto ao bem-estar dos animais submetidos aos diferentes
métodos de marcação. E pode-se observar também que a qualidade das marcações a frio
são semelhantes e se mantêm com maior visibilidade por mais tempo quando
comparadas à marcação com ferro quente.
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