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Introdução
Quando o assunto é melhorar os índices de desempenho e minimizar as perdas, a cria é umas
das fases que mais se destaca, pois é de suma importância estar atento aos cuidados
neonatais, habitacionais, de manejo nutricional e sanitário desses bezerros. Boas técnicas de
rotina que compreendem todas essas áreas devem ser implementadas e seguidas
minuciosamente com certo rigor, cabendo aos produtores e profissionais da atividade
encontrarem soluções tecnicamente e economicamente viáveis para este desafio a fim de se
atingir bons resultados que futuramente refletirão tanto nos animais quanto na propriedade
produtora de leite.
Material e Métodos
O presente estudo teve como objetivo fazer o levantamento e caracterização do manejo
realizado por propriedades leiteiras da região da Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil, tendo
como foco o bem-estar animal. Foram visitadas 11 propriedades produtoras de leite
distribuídas em 9 municípios diferentes, com o propósito de realizar a coleta de dados. Um
questionário foi criado baseado na literatura e no conhecimento técnico dos pesquisadores
envolvidos (Hötzel et al.,2014), e aplicado aos produtores e funcionários responsáveis pelo
manejo da cria dentro da propriedade, auxiliando na coleta de dados e caracterização do
manejo das propriedades. As propriedades visitadas recebem assistência técnica dos
estagiários e técnicos do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (PDPL-RV).
Resultados e Discussão
Nas propriedades onde foram aplicados os questionários, 82% possuem local exclusivo para
o período pré-parto e para parição, sendo que em 67% desses locais haviam bebedouros (nos
que não tinham, os animais possuíam acesso a um lago/riacho para saciar a sede), e em 44%
havia a presença de outros animais como aves e cães. Quanto ao acompanhamento do parto,
em 64% das propriedades há acompanhamento do parto, e quando necessário há intervenção
para assisti-lo. A separação imediata, sem contato entre o bezerro e a vaca, acontece em 55%
das propriedades. Em 9% são separados em até 6 horas após o nascimento, 9% separam os
bezerros entre 7 e 24 horas após o nascimento e 27% das propriedades deixa o bezerro com a
vaca no período de colostro/leite. Como motivo para separação do bezerro e da vaca, os
entrevistados apontaram que em 45% dos casos foi por indicação técnica, 27% para facilitar o
manejo, 18% por acreditarem ser melhor para o bezerro não criar vínculo com mãe e 9% por
tradição. Na verificação do manejo do recém-nascido, o corte do umbigo é realizado em 91%
das propriedades. A cura do umbigo com tintura de iodo é feita em 100% das propriedades,
havendo variação nos dias de duração da cura, sendo que 18% curam o umbigo somente ao
primeiro dia, 18% por dois dias, 27% por três dias, 9% por quatro dias, 9% por cinco dias e
18% até o umbigo secar e cair. A verificação da qualidade do colostro não ocorre em 82%
das propriedades. Em 23% das fazendas questionadas os bezerros consomem o colostro
essencialmente da mãe sem intervenção, enquanto que em 50% das fazendas, o colostro é
ofertado na mamadeira e em 27% em baldes. A duração do suprimento de colostro/leite de
transição é de até três dias em 55% das fazendas e entre quatro e cinco dias em 45. A
quantidade de colostro ofertada aos bezerros que são alimentados artificialmente é entre 4 e 5

litros em 36% das fazendas, até 6 litros em 45% das fazendas, a vontade (a quantidade que o
bezerro conseguir beber) em 9% das fazendas e 9% das fazendas não faz a medição da
quantidade fornecida. Após levantamento e caracterização das práticas realizadas por
produtores de leite na região da Zona da Mata Mineira, fica claro que a criação de bezerros
não atinge níveis ótimos de bem-estar. Os produtores muitas vezes não dão a devida atenção
para essa categoria animal, por esses animais não apresentarem fonte de receita imediata e
sim custos elevados de produção. Esse tipo de trabalho de extensão é importante para termos
uma visão realista do sistema produtivo utilizado na devida região, expondo as falhas no
sistema de criação de bezerros, dando oportunidade aos profissionais da área compreenderem
onde devem atuar para corrigir os problemas levantados, melhorando o desempenho
produtivo assim como o bem-estar animal.
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