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AVALIACAO DO COMPORTAMENTO DE BEZERROS LEITEIROS LACTENTES E 

DESMAMADOS, EM BAIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS. 

Autora: MARISTELA NEVES DA CONCEICAO 

Orientador: PROF. DR. VIDAL PEDROSO DE FARIA 

RESUMO 

o presente experimento foi realizado na Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz", no Departamento de Zootecnia, e 

teve como objetivo o estudo do comportamento de bezerros da raça 

holandesa preta e branca, criados em baias individuais e 

coletivas, visando estabelecer condiçoes de manejo que 

racionalizem gastos com instalaçoes e mao de obra. 

observados 12 animais com idades iniciais de tres semanas, 

Foram 

sendo 

06 colocados em baias individuais e 06 em baias coletivas. As 

observaçoes foram feitas semanalmente. durante 

consecutivas totalizando 10 semanas e todas 

comportamentais foram anotadas. A alimentaçao 

as 

dos 

24 horas 

atividades 

bezerros 

constituiu-se de leite integral 4 l/dia, feno de capim de rhodes a 

vontade e raçao concentrada, cujo consumo foi determinado 

diariamente. Os animais foram pesados semanalmente para que se 

estabelecesse uma curva de crescimento medio nos dois 

tratamentos. O desaleitamento foi feito observando-se o aspecto 

geral dos animais. Por ocasiao do desmame, o consumo de raçao 

concentrada era em media 1.0 Kg/cab/dia e os animais tinham em 

media 45,7 dias nas baias individuais e 54 dias nas coletivas. As 

principais atividades comportarnentais observadas foram analisadas 

graficamente. Determinou-se o tempo dispendido pelos animais em 
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cada atividade e o numero de vezes que cada atlvidade foi 

desenvolvida. As atividades analisadas foram: ruminaçao, 

alimentaçao. repouso deitado, dormir, repouso em pe e atividades 

sociais. A percentagem do tempo diario que os animais passaram 

ruminando, allmentando-se. repousando, dormindo, em pe e em 

atividades sociais, nas baias individuais foram, respectivamente: 

15,4%, 12,0%, 37,0%, 18,0%, 5,4% e 12,1% e nas baias coletivas 

foram: 18,2%,14,8%,31.0%, 18,3%, 6,69% e 10,8%. O trabalho 

demonstrou nao haver diferenças acentuadas nas atividades 

comportamentais de bezerros criados em baias individuais ou em 

baias coletivas. Ambos os sistemas de criaçao mostraram-se 

satisfatorios, haja visto o desenvolvimento ponderaI dos animais. 
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BEHAVIOR EVALUATION OF MILK-YIELDING~ UNWEANED AND WEANED CALVES 

IN INDIVIDUALS PENS AND GROUP REARED 

SUMMARV 

Author:MARISTELA NEVES DA CONCEIÇAO 

Adviser: PROF. DR. VIDAL PEDROSO DE FARIA 

This experiment was carried out at Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", Departamento de Zootecnia and aimed 

to study the behavior of holstein calve spet in different 

rearing systens: individuaIs pens and in group penso The 

was stdy manegement conditions and less expensives 

purpose 

cattle 

facilities and hand labor. In the begginlng of experiment calves 

were three weeks old. Six of then were put in individuaIs pens and 

the other six in gl-OUp penso Observation were roade 24 hours a day 

for a 10 week period. During this time activities to study 

behavior were registered. Calves were fees 4Kg of whole roilk per 

day, rhodes grass hay "ad libitum" and a comercial grain misture 

for calves. Intake was deterroined each day. AnimaIs were 

wheigthed weekly and the data used to draw a growth curve for each 

treatroent. Weanlng was in acordance with the general aspect of the 

anlmals. At this time animaIs ate 1,0 Kg of concentrated per day 

and were sepet for 45,7 days in individuaIs pens and 54 days in 

group penso The roain activities registered were anaIysed 

graphically. It was deterroined how long each activity last and how 

many times each activity was repeated. Activies anaIysed were: 
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rumination, feeding, 1ying, sleeping, standing and social 

activities. Time fractions of the day expressed in percentage, 

spent on each of the analysed activities, in individual pens 

were:15,4%. 12,0%, 37,0%, 18,0%, 5,4% and 12,1%; in group reared 

correspondents values were: 18,2%, 14,8%, 31,0%, 18,3%, 6,69% and 

10,8%. This experiment showed no marked differences in behavior 

activities of calves both in individuaIs or in group pens and that 

considering the development of the animaIs both rearing 

were egual. 

systems 
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1. INTJitOOUQAO 

Estudos antropológicos demonstraram que o homem, 

inicialmente herb1voro, com o decorrer da evoluç30 tornou-se 

on1voro. Esta alteraç30 nos habitos alimentares deu-se 

provavelmente devido a buscas de fontes proteicas que, em menor 

quantidade, 

balanceados, 

fornecessem aminoacidos essenciais melhor 

como a carne. Este alImento, obtldo inicialmente de 

forma predatória. passou, com o correr do tempo. a ser obtido 

através da criaç30 e abate de certas espécies animais. InIciou-se 

uma relaç30, de certa forma, simbiõtica entre o homem e os 

animais, que hoje recebe o nome de domesticaç30. 

Sem exceçao, todas as espécies domésticas de importancia 

económica sao animais de habitos sociais (BANKS, 1982) • o que 

concorreu para facilitar a domesticaçao, uma vez que os animais 

j& vIviam em grupos no seu estado natural. Com a tendência 

crescente em direçao ao confinamento de animais mais produtivos, 

torna-se premente a necessidade do conhecimento do comportamento 

animal. 

Segundo Lorenz. citado por JOHNSGARD (1973), considerado 

o pai da moderna etologia. o anImal nao age somente por 

Instintos. mas responde a estlmulos internos e externos que o 

levam a assumir determinados comportamentos. Sua teoria era de 

que conhecendo estes estimulos seria possivel controlar melhor os 

animais. Com a necessIdade cada vez maior de alimentos e a 
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disponibilidade cada vez menor de terras as t~cnicas de criaçao 

animal foram aprlmoradas para que pudessem competlr. em termos de 

igualdade, com a agricultura. o confinamento de animals mais 

produtivos ~ um reflexo desta necessidade e o estudo do 

comportamento torna-se cada vez mB1S importante neste contexto. 

KILGOUR (1978) citou que a impossibilidade de uma 

aplicaçao imediata do estudo do comportamento animal tem relegado 

o mesmo a um segundo plano. CURTIS ~ HOUPT (1983) relataram que a 

partir de 1972. em apenas duas publicaçoes foram divulgados 330 

trabalhos sobre comportamento, mas comentaram, que mesmo assim. o 

conhecimento neste campo ainda ~ restrito. 

Conhecimentos sobre habitos alimentares em pastagem ou 

cocho, comportamento social ou sexual, indicaçao de estresse. bem 

estar animal, habilidade materna, etc ... 1 sao necessarios para 

que a produçao animal possa ser incrementada atrav~s de uma 

concepçao de insta1açces e técnicas de manejo mais eficientes. 

Estudos feitos com galinaceos mostraram a veracidade desta 

afirmaçao, urna vez que as galinhas foram transformadas em 

verdadeiras maquinas de produçao de carne e ovos. 

Cursos 

No Brasil. a cada ano cresce o interesse por este campo. 

sobre etologia tem sido organizados com urna certa 

frequência. Trabalhos têm sido publicados nas mais diversas &reas 

de concentraçao, a ponto de se realizar anualmente um "Encontro 

Nacional de Etologia". O presente trabalho procura avaliar as 

alteraçoes comportamentais de bezerros leiteiros no decorrer da 

idade e determinar a influência do tipo de baia (individual ou 



3 

coletiva) sobre o comportamento, visando possíveis alterações no 

manejo que venham a racionalizar gastos com instalaçOes e mao de 

obra. 
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2. REVI8AO DE LITERATURA 

o estudo do comportamento anImal ~ uma ciência 

relativamente nova, com bases e principios ainda n~o totalmente 

claros. Darwin, com sua teoria da evoluç~o, em seu classico livro 

"Expression of the emotions of man and animal", publicado em 

1872, foi sem düvida o responsavel pelo surgimento desta 

ciência. No entanto, o estudo de comportamento animal 

propriamente dito, iniciou-se com Julian Huxley e H. Eliot Howard 

na Alemanha, onde mais tarde Heinroth's popularizou o termo 

Etologia. 

forma de 

MÀ.NNING 

e onde K. Lorenz, seu discipulo, expõs as id~ias em 

teoria numa publicaçao em 1930 (JOHNSGARD, 1973) . 

(1972) citou que o inicio dos estudos sobre o 

comportamento deu-se nos E.U.A. com o livro "Behaviorism", 

publicado em 1924 por J.B. Watson. Ambos os autores concordam que 

o estudo do comportamento no mundo ficou dividido em duas 

escolas: a europeia constituída por etologistas, para os quais o 

termo etologia significava estudo cientifico do comportamento. e 

a escola americana, constitulda principalmente por biólogos e 

psicólogos, para os quais o estudo do comportamento animal 

auxiliaria no conhecimento do ser humano. 

Devido a complexidade do comportamento animal e a s~rie 

de variaveis que ele envolve, sempre que possivel deve-se evitar 

extrapolaçOes com os resultados obtidos 

1978; BANKS, 1982). 

(HAFEZ, 1970; KILGOUR, 
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Todo o comportamento anlmal ~ adaptativo. ou seja, o 

animal responde ao estimulo apropriado de dlferentes formas. Os 

animais comem, procuram abrigo, procriam e criam suas proles. 

Erros eventuais que venham a acontecer nestes comportamentos 

podem ser atribuidos ao fato de terem, os animais, sido colocados 

em situaçOes pouco naturais (MANNING, 1972). Segundo HAFEZ (1969) 

comportamentos mal adaptados 

motivaçao, inabilidade para 

podem ser 

adaptar-se a 

causados por auto 

situaçOes novas e 

cativeiro. Se os três fatores estao presentes. o animal 

eventualmente mostrara algum tipo de comportamento inapropriado, 

cuja natureza dependera do tipo de estimulo, da experiência 

prêvia do animal e dos objetos e animais a sua volta. 

Cada espécie tem seu modo peculiar de comportamento; a 

seleçao e a domesticaçao nao produzem novos modelos, mas 

modificam os velhos. Entender o comportamento de uma espêcie em 

particular nao ~ somente conhecer as bases do modelo 

comportamenta1 peculiar de cada espêcie e suas limitaçoes, mas 

tambêm conhecer os estimulos primarios, ou aquilo que os libera, 

e este entendimento é uma parte essencial para o sucesso da 

criaçao e manejo (HAFEZ, 1969; JOHNSGARD. 1973; FRASER, 19741. 

A observaçao dos animais faz-se necess&ria para que os 

estimulos sejam conhecidos, entendidos e estes conhecimentos 

aplicados. Segundo observaçOes de HAFEZ 0969, 1970), FRASER 

(1974) , KILGOUR (1978) e O'SULLLIVAM (1985) os bovinos consomem 

seletivamente. escolhendo diferentes plantas na pastagem em 

diferentes estadios de maturaçao. HAFEZ (1969) relatou que a 

seletividade e proporcional ã idade, pois animais mais velhos 
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exibem-na mais acuradamente. 

Os bovinos não pastam ininterruptamente no correr do 

dia. mas estabelecem per1odos de pastejo. Tem preferencia pelas 

primeiras horas da manha ou pelo final da tarde e em dias 

excessivamente quentes podem pastar à noite. Vacas leiteira têm 

maior ingestao após as ordenhas. sendo a maior delas observada no 

per10do da manha (HAFEZ. 1969. 1970; FRASER, 1974). LUCCI ~l ªlii 

(1972) encontraram tres picos de pastejo: o primeiro após a 

ordenha da manha. o segundo após a ordenha da tarde e um terceiro 

das 23:00 hs às 03:00 hs. POLLI ~ LOBATO (1984) trabalhando com 

gado de corte encontraram cinco picos de pastejo. 

primeiro ao amanhecer e o ãltimo ao anoitecer. 

Animais em grupo comem mais e ganham mais peso 

sendo o 

(HAFEZ, 

1970) . CURTIS ~ HOUPT (1983) relataram trabalhos com aves. onde 

se observou que uma galinha sollt~ria come uma determinada porção 

até se satisfazer; porém. se uma segunda galinha faminta for 

introduzida na gaiola. a primeira. imediatamente, volta a comer. 

Esta caracterlstica no entanto é valida até certo limite. pois 

com o aumento da lotaçao pode haver decréscimo no ganho. nao 

compensado pelo número extra de animais (GONYOU ~ STRICKLIN. 

1981) . 

Para a determinação do tamanho de uma baia coletiva em 

sistema de confinamento. 

fundamental importancia, 

o tamanho do cocho pode ser de 

uma vez que sera em função dele que se 

determinara a densidade animal. GONYOU ~ STRICKLIN (1981 ) 

trabalharam com bovinos de corte jovens e adultos confinados. 
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numa tentativa de reduzir o tamanho de baias coletlvas. Para 

tanto compararam dois sistemas de alimentaç!o. um com cocho 

tradicional e outro com alimentador indlvidual autom&tico. Eles 

conclulram que embora o tempo de alimentaçao decrescesse no 

sistema indivldual. a quantidade de alimento ingerido. bem como a 

performance dos animais foram semelhantes, indicando que os 

animais aprenderam a comer mais rapidamente no alimentador. 

Segundo os autores, o resultado do experimento mostrou que 

alimentadores podem reduzir o tamanho das baias sem prejudicar o 

desempenho animal. 

SHAW (1978) trabalhou com vacas leiteiras. usando um 

tipo de alimentador regulado por tempo, e observou que os animais 

tiveram um decrêscimo de 21% na ingestao quando comparados com 

alimentaçao "ad-libitum". No entanto. o ganho de peso nos dois 

tratamento foi igual, o que levou o pesquisador a deduzir que os 

animais usando o alimentador tiveram melhor aproveitamento do 

alimento para crescimento e mantença. EKELUND ~t ªlll (1983) 

apontaram a dificuldade de se alimentar corretamente vacas 

confinadas, em virtude da grande variaçao de produç!o leiteira 

que pode ocorrer dentro de um lote. LEITTLE ~ HARRINSON (1984), 

trabalhando com vacas confinadas, observaram o n~mero de vezes em 

que os animais procuraram o alimentador individual e conclu!ram 

que somente 30,4% das visitas dava-se durante o dia. Os autores 

notaram que determinadas vacas procuravam mais o alimentador do 

que outras. mesmo sabendo que nao encontrariam alimento. 

Ruminaçao ê uma atividade restrita a certo n~mero de 
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esp~cies animais e compreende: regurgitaçao, mastigaçao, 

reingestao e o intervalo entre a subida de bolos alImentares. Os 

anImais gastam nesta atividade, em m~dia, três quartos do tempo 

do pastejo, mas esta relaçao ~ influenciada pelo clima e pela 

quantidade e qualidade do alimento. Cada período de ruminaçao 

pode variar de dois minutos a urna hora ou mais. A ruminaç:ao 

começa a aparecer antes que o bezerro chegue a 3 semanas de vida. 

Entretanto. os niveis de adulto SdO geralmente alcançados quando 

o animal atinge 6 a 8 meses (HAFEZ, 1970) . Sabe-se que em 

processos de aleitamento artificial e desaleitamento precoce do 

bezerro os niveis de ruminaçdo do adulto podem ser alcançados 

mais cedo (NOLLER, 1961) . LUCCI (1989) relatou trabalhos 

realizados com bezerros holandeses desmamados aos 56 dias e 

submetidos a quatro dietas diferentes a saber: A sem alimentos 

volumosos; a, C e D com feno de alfafa, de capim de rhodes e 

silagem de milho, respectivamente, a partir da primeira semana de 

vida. Os dados encontrados mostram que os bezerros começaram a 

ruminar na segunda semana de vida. Nesta idade, aniroais com 

dietas sem volumosos ruminaram por cinco minutos. enquanto os 

animais submetidos a dietas com volumosos ruminaram por seis 

vírgula dois minutos. Na s~tima semana de vida, os bezerros do 

tratamento A ruminaram por cento e oitenta e quatro minutos e os 

animais dos tratamentos a, c e D. ruminaram por trezentos e vinte 

e quatro minutos. Porém na décima semana foi observado urna 

reduçdo no tempo em que os animais passaram ruminando. Os animais 

do tratamento A ruminaram por cento e cinquenta e sete minutos e 

os bezerros dos outros três tratamentos ruminaram por duzentos e 

sessenta e seis minutos. Animais jovens SdO normalmente mais 
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tímidos, e qualquer pertubaç~o externa produz uma interupç;o na 

Muitas causas podem interromper ou paralisar a ruminaçao 

ruminaçao: fome, dor, curiosidade. ansiedade, estresse. sons 

estranhos. pessoas desconhecidas e doença (HAFEZ. 1969). LUCCI ~t 

dlii (1969), trabalhando com gado gir confinado, obsE'rvaram qUE' 

embora animais alimentados com feno gastassem uma hora a menos 

para alimentar-sE', o tE'mpo de ruminaçao foi igual ao dos animais 

alimentados com silagem de milho E' nao corrE'spondeu aos três 

quartos do tempo dE' ingestao descrito por HAFEZ (1969). POLLI &. 

LOBATO (1984) • trabalhando com gado dE' cortE' em pastagem, 

observaram os três quartos de tE'mpo dE' pastE'jo descritos por 

HAFEZ (1970). MURESAN ~1 alii (1985) observaram um tempo gasto 

E'm ruminaçao de 10,9 a 11,8% do dia. 

A ingestao de Agua ê outro fator importante e depende. 

segundo HAFEZ (1969) • do sistE'ma de criaçao. da matéria seca 

ingerida. idade do animal. tE'mperatura ambIente. protelna e sal 

contidos na dieta, prE'nhez e lactaçao. COWAN ~1 ªl~i (1978) E'm 

experimento com vacas lE'itE'iras usaram dois sistE'mas de 

oferecimento de Agua: no primeiro os animais tinham acE'SSO a Agua 

durantE' todo o dia. no segundo este acesso era restrito a 

minutos antes de cada ordE'nha. o resultado foi uma queda de 

20 

16% 

na ingE'stao dE' Agua do primeiro para o segundo sistE'ma. mas a 

produçao e a composiçao do leite nao foram afetadas. Os autorE's 

E'ncontraram ainda relaçtio direta entre a ingesttio de Agua e a 

temperatura do ar. Com isto demonstraram que o estudo do 

comportamento pode ajudar na rE'duçao de gastos com instalaçOE's, 

mas advertem qUE' E'studos destE' tipo dE'vE'm SE'r rE'PE'tidos, pois a 



extrapolaçao 

semelhantes. 

dos dados pode nao conduzir 

10 

a resultados 

STOCKDALE ~ KING (1983) relataram que o fator que mais 

influenciou o consumo de ~gua foi a chuva e só encontraram 

influ~ncia da temperatura m~xima quando removeram o efeito da 

chuva. Os autores observaram que nas vacas que estavam sob 

pastejo ou sendo suplementadas com feno, a influencia da materia 

seca e da concentraçao da matéria seca sobre a ingestao de &gua 

foi, respectivamente. 2.30 kg por vaca por dia para cada kg de 

materia seca consumida e 0,053 kg por vaca por dia para cada g/kg 

de aumento na concentraçao de materia seca. Outros fatores que os 

autores encontraram relacionados com o consumo de &gua foram: 

temperatura m1nima, umidade relativa do ar, ventos, radiaçao 

solar e evapotranspiraçao. 

A ordem social ou hierarquia de um grupo animal e outro 

fator importante dentro da etologia. BEILHARG ~ ZEEB (1982) 

consideraram que os parêmetros da estrutura social variam de 

rebanho para rebanho e que a relaçao de dominãncia em um par de 

animalS e o resultado do aprendizado que vai desde os fatores 

triviais ate a formaçao inlcial do rebanho. A ordem de dominãncia 

de um grupo nao pode ser mais do que a soma de relacionamentos 

individuaIS. AInda segundo 05 autores, os animaIs dominantes sao 

mais lIvres que os outros para atender a um est1mtflo vlndo de 

fora do rebanho. 

STEPHENS (1974) estudou o comportamento de bezerros de 

raça holandesa malhada de preto alimentados em aleitador 
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autom~tico e criados em grupo. o autor observou que bezerros 

dominantes passavam mals tempo no aleitador e os dominados, por 

sua vez, lngeriam uma maior quantidade de alimentos concentrados. 

Quando os bezerros foram desmamados. 

menos sentlram a mudança. 

os dominados foram os que 

filhote. 

o comportamento maternal n!o ê somente a amamentaç!o do 

mas compreende todas as atividades desde o trabalho de 

parto ate a alimentaç~o, passando pela limpeza do corpo e 

estimulaçao sanguínea (HAFEZ, 1970). O bezerro est& apto a mamar 

logo após o nascimento, pois ele procura com a cabeça a teta na 

parte inferior do corpo da m!e e se dirige para o ~bere. Enquanto 

o bezerro mama, a vaca o lambe estimulando a eliminaçao de urina 

e fezes. Os bezerros podem exibir preferência por determinada 

teta, mas esgotada esta passam imediatamente para outra (FRASER, 

1974). KILGOUR (1972) relatou que a habilidade materna e a 

produçao de leite sao afetadas pelo sistema de criaçao e 

alimentaçao e que vacas leiteira criadas e alimentadas 

isoladamente nao abandonaram seus bezerros, alem de terem uma 

produçao de leite mais regular nos 305 dIas de lactaçao. 

Estudos relativamente recentes deram ênfase â pr&tica de 

deixar o bezerro com a m!e nas primeiras 48 horas de vida como um 

modo de facilitar o manejo. Um experimento conduzido com 13 vacas 

que flcavam com os bezerros 12 a 48 horas após o parto revelou 

que animais que parem e ficam com suas crias em baias isoladas 

sao mais cuidadosos com o bezerro. Por outro lado, as mantidas em 

baias coletivas tinham tendência de abandonar os bezerros, OLI a 
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aceitarem bezerros de outras, desde que fossem mais novos que o 

seu (EDWARDS, 1983). CAMPOS (1984) relatou que o quanto antes os 

bezerros forem afastados da mae, mais cedo eles aprenderao a 

tomar leite no balde. 

(HAFEZ, 

BANKS, 

o comportamento é regido por gens, logo é heredit~rio 

1969; MANNING. 1972: JOHNSGARD, 1973; FRASER, 1974: 

1982; e CURTIS e HOUPT, 1983). A capacidade de passar um 

determinado comportamento de uma geraçao para outra MANNING 

(1972) chamou de Instinto. O autor enfatizou que o instinto pode 

ser modifIcado de acordo com o aprendizado. BANKS (1982) relatou 

que até a data de pub1icaçao do seu trabalho nao tInham sido 

efetuados estudos que relacionassem o comportamento com a 

produçao animal, embora acreditasse que a seleçao artificial para 

produçao pode, de alguma forma. determinar gens de comportamento. 

STRICKLIN ~1 ªlii (1980), trabalhando com gado de corte, 

observaram haver um fator de herdabilidade de temperamento da 

ordem de 0,4 a 0,48. No entanto, a correlaçao gen~tica entre 

temperamento e performance foi de baixa a moderada com desvio 

padrao bastante alto. CURTIS ~ HOUPT (1983) deram ênfase ao fato 

de ser de grande importancia econõmica a seleçao baseada no 

temperamento, uma vez que essa característica em muito facilita o 

manejo. ROGNER (1983), por outro lado. considerou impraticavel 

uma seleçao de animais que além dos caracteres relacionados a 

produçao inclua também: comportamento social. sexual e capacidade 

de adaptaçao. 

A transfer!ncia do animal de um local com o qual esta 
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acostumado para um outro completamente estranho pode gerar uma 

perturbaçao emocional CHAFEZ. 1969). A alta densIdade pode gerar 

estado de estresse, tornando o animal agressivo (BANKS. 1982). 

BANKS (1982) considerou que o manejO inadequado dos 

animais domésticos pode causar estresse com preJu1zos ~ produçao, 

e que os métodos para a determinaçao deste estado através de 

an~lises fisiológicas com determinaçOes de componentes no soro 

podem alterar os resultados devido ao ato de retirar o sangue. 

O autor considera que a determinaç80 da variaç80 de comportamento 

através da observaç80 do animal serviria para diagnosticar um 

estado de estresse sem aument~-lo. o ambiente pode sofrer 

modificaçoes e assim atenuar situaçoes que seriam desfavor&veis 

ao bom desenvolvimento dos animais (CURTIS ~ HOUPT. 1983). 

KILGOUR (1978) relatou que através de observaç80 do 

comportamento seria poss1vel antecipar problemas, minimizar 

permitir situaçCes de estresse e com a sua continuidade 

diagnosticar problemas subc11nicos antes que estes se tornem 

evidentes. SituaçCes estressantes podem levar o animal a exibir 

comportamentos inapropriados, que poder80 ser classificados, de 

acordo com HAFEZ (1969) e MANNING (1972). das seguintes formas: 

a) a primeira é dar a resposta certa, mas direcion&-la 

no sentido errado - é o caso da vaca que golpeia a 

companheira quando golpeada pelo tratador, 

bl a segunda é responder de maneira errada - a galinha 

subitamente para de brigar e começa a bicar em torno 

a s1 como se estlvesse comendo. 
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Estes comportamentos, ainda segundo HAFEZ (1969), podem 

ser causados por lesoes no sistema nervoso central, 

endócrina ou subst~ncias tóxicas. 

deficiência 

FORDYCE ~! 4111 (1983) testaram três raças de bovinos 

sob condiçoes de estresse e demonstraram que as raças europêias 

sob condiçOes adversas têm um temperamento mais dócil do que as 

indianas. 

Os bovinos tem grande sensibildade auditiva. A maioria 

dos sons e ruídos, porém, lhe sao nocivos e estressantes. 

mais sens1veis aos sons de alta frequência que os humanos. 

sao 

Sons 

de trovoada aumentam de 50 para 70 batidas por minutos no coraçao 

de bezerros; sons agudos e barulhentos SdO negativos, enquanto os 

sons suaves SdO favorAveis. O bovino reage negativamente aos 

gritos e berros do homem. Vazamento de ar provoca forte reaçao 

contrAria, e ruídos provocados por fricçao de ferro sao 

irritantes (MACHADO, 1980). 

ROOIJEN (1983) deu ênfase ao fato de que falando em 

estresse pensa-se em proporcionar conforto para os animais, mas 

que nao se deve esperar que o estresse e o conforto sejam 

avaliados de 

seres humanos. 

como animal. 

acordo com as características e necessidades dos 

Deve-se evitar antropomorfismo e pensar no animal 

SCHMISSEUR ~1 4111 (1966) compararam dois tipos de 

confinamento e observaram que as vacas no sistema de Area de 

repouso em conjunto agiam mais em grupo, pois vArias vacas 
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levantavam e lam comer simultaneamente e que as vacas dominantes 

comiam primeiro. No sIstema de "free-stall", os animais sao mais 

individualistas e a aÇao em grupo é menos evidente. Ainda neste 

sistema, as vacas descansavam 2:00 h a menos do que no de área de 

repouso em conjunto. Quando as vacas tiveram livre acesso a ambos 

os sistemas. houve a manifestaçao clara da preferência dos 

animais pelo sistema de área de repouso em conjunto. Somente 50% 

das vacas do Hfree-stall" permaneceram nas instalaçOes e, segundo 

os autores. isto está de acordo com trabalhos experimentais, onde 

foi observado que vacas podem ser treinadas ou forçadas a usar o 

Hfree-stall", 

maiores. 

mas a preferencia seria por locaIS de descanso 

Diferentes animais têm diferentes necessidades para um 

crescimento ótimo, e isto depende da habilidade que estes animais 

têm para se adaptarem a condiçOes do ambiente. Os parâmetros 

comportamentais podem propiciar uma indicaç30 precoce do 

potencial da condiçao desadaptativa, o que pode afetar o bem 

estar animal e a produtividade (VERGA ~1 ªlii. 1895) Esta 

afirmaçao foi ilustrada com um experimento em que foram testados 

dois tipos de piso: um constituldo de ripado de madeira e o outro 

de borracha, em baias de criaçao de vitela. O consumo de leite 

foi absolutamente o mesmo nos dois tratamentos. mas os animais 

que ficaram em baias com piso emborrachado passaram mais tempo de 

pé e tiveram maior alteraçao nas atividades de lamber objetos ou 

seu próprIO corpo do que os animais do outro grupo. Os animais do 

grupo que passou mais tempo em pé tiveram menor ganho de peso. 

o que levou os pesquisadores a concluirem que a avaliaçao do 
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comportamento pode ser uma forma de diagnóstico precoce de 

estresse, uma vez que as diferenças no desenvolvimento animal só 

poderao ser dignosticadas mais tarde, quando muitas vezes ~ tarde 

demais para se tomar alguma providéncia. 

Muitas das caracterlsticas demonstradas na idade adulta 

dos animais SdO resultados de experiéncias na idade jovem. Este 

fato foi muito bem demonstrado em estudos com macacos Rhesus e 

galinhas dom~sticas. Estes animais quando crlados isoladamente 

exibiam s~rios desvios comportamentais. Com bovinos os desvios 

encontrados ndo foram menores, observando-se alteraç~es na 

habilidade materna, baixo desempenho sexual, percepçdo sensorial 

anormal, comportamento agressivo com os animais da mesma espécie 

e com o homem. Desvios estes apontados como resultado da forma de 

criaçdo (BROOM ~ LEAVER, 1978; ARAVE ~l ªlii, 1985). DELLMEIER ~l 

~lii (1985) trabalharam com bezerros confinados desde o 

nascimento e sugeriram que a criaçcto dos animais em baias menores 

acarretou uma supressdo crónica de movimentaçdo que foi 

acompanhada por resposta fisiológica associada com estresse 

crónico. 

o ato de lamber entre os bezerros ~ ato de ocorrencia 

corriqueira. De acordo com cltações de SATO (1984), a açdo de 

lamber ou ndo lamber e uma caracter1stica individual do animal, 

ja a aÇao de receber lambidas parece ser generalizada. o mesmo 

autor acreditou que o ato social de lamber entre os bezerros 

pudesse estar relacionado com o çanho de peso. Para comprovar sua 

teoria, observou quarenta e seis bezerros de corte desmamados 
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vinte e três fêmeas e vinte e três machos - agrupados por sexo, 

em duas baias. o autor somente considerou o lamber social. ou 

seja, f 01 excluído o ato de lamber vulva, pênis e \!Ibere. A 

conclusao a que chegou o autor foi de que o ato de ser lambido 

está positivamente relacionado com o ganho de peso. Desta forma. 

a lambida ou limpeza social teria por funçao nao só a limpeza do 

pelo, mas tamb~m promover urna estabilidade psicológica nos 

animais. o autor citou ainda um trabalho de Wood (1977) que 

demonstrou estar tamb~m a produçao de leite positivamente 

relacionada com o tempo em que o animal passa sendo lambido. 

bezerros 

comercial, 

(1985) estudaram o comportamento de 

confinados nas diversas condiç~es de exploraçdo 

procurando determinar quais as condiç~es que poderiam 

ser consideradas condenáveis em termos de bem-estar animal. Foram 

estudados cinco sistemas de criaçao, sendo três para obtençao de 

reprodutores, a saber: à pasto, em baias individuais e em baias 

coletivas e dois para criaçao de vitelos: em baias individuais ou 

em grupo. A conclusao a que chegaram os autores foi a seguinte: 

bem-estar ~ uma avaliaçao subjetiva. Todos os animais se 

desenvolveram bem, sem que houvesse diferenças significativas 

entre os sistemas estudados. Apenas um sistema poderia ser contra 

indicado: a criaçao de vitelos individualmente, devido a 

restrlçao de movimentos que imp~e ao animal. WARNICK ~t ªlii 

(1977) , por outro lado, comentaram que o sistema de criaçao tem 

uma grande influência sobre o ganho de peso dos animais e sobre o 

comportamento social. No trabalho conduzido pelos autores. os 

bezerros criados isoladamente, ou seja, sem contato visual com os 
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em balas individuais. mas com contato vIsual com os companheiros. 

Os anImais Isolados necessitaram de mais medicamentos do que os 

crIados individualmente ou em grupo. Após o desmame, quando os 

anlmais foram agrupados, aqueles criados isoladamente se 

colocaram no final da hlerarquia social. Este fato foi também 

demonstrado por BROOM ~ LEAVER (1978). Bezerros criados em grupo, 

ainda de acordo com WARNICK ~! ªlll (1977). iniciaram o consumo 

de feno e concentrado mais cedo do que os criados em outros 

sistemas e. como aprenderam a competir antes pelo alimento. foram 

os que se desenvolveram melhor após o desmame. 

KERR t. WOOD-GUSH (1987) , também trabalhando com 

bezerros, conclulram que aparentemente o temperamento dos animais 

é determinado na idade jovem. De acordo com os autores, a partir 

da vigésima semana de vida nao ha mais alteraç~esno temperamento 

dos animais. Como forma de mensurar o temperamento os autores 

utilizaram-se da reaçao dos animais frente ao toque do homem. As 

reaç~es variaram desde evitar o toque, afastando-se, até 

responder ao toque. com o movimentar do focinho. 

Donaldson (1967 e 1972), citado por ARAVE ~l alii 

(985), relatou trabalhos experimentais onde bezerras criadas 

individtlalmente tornaram-se vacas menos dominantes e melhores 

maes do que bezerras criadas em grupo de três. Procurando 

comprovar esta observaçao. ARAVE ~! ªlll (1985) trabalharam com 

quatro tipos de sistemas de criaçao: grupo de seis animais. 

animais em baias individuais. animais em baias isoladas (em que 

nao podiam ver ou ouvir seus companheiros. nem tinham contato 
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visual com o homem) , animais isolados, mas com contato visual 

somente com o homem. Durante toda a fase de desenvolvimento ndO 

houve diferença sIgnificativa no peso dos anImais. Quando 

atingiram a idade adulta, as novilhas que haviam sido criadas em 

grupo eram mais atentas para receber alimento nos alimentadores 

eletrOnicos do que as demais. Quanto a produçdo de leite, os 

animais que haviam sido criados em isolamento produziram 

significativamente mais leite do que os animais criados nos 

outros sistemas. A razao encontrada pelos autores para este fato 

foi que bezerras criados isoladamente tornam-se maIS dóceIS, 

menos agressivos e entram na rotina de produçao de leite, na 

socializaçao com o homem mais facIlmente do que os animais 

criados em contato com outros animais. Contudo, ressalvam que 

esta diferença na produçao exigiria maiores estudos. 
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o experimento fOI realizado na Escola Superior de 

Agricultura HLu1z de QueIroz". no Departamento de ZootecnIa, 

seç~o RumInantes e constou de duas fases a saber: 

experimental e a fase experimental proprjamente dita. 

fase pr~ 

3.1. F~ee Pr6=EKPer~ment~1 

Iniciou-se no dia 02/02/87, teve duraç~o de 32 dias. 

ou seja, at~ o dia 05/03/87. 

A finalidade desta fase foi testar as planilhas para 

anotaçOes das atitudes comportamentais. aferir os crit~rios de 

anotaçoes entre os observadores e adequar o manejo dos animais. 

Para tanto utilizou-se de 9 (nove) animais da raça Holandesa 

preta e branca com idades variando de O (zero) a 8 (oito) dias. 

Os animais eram origin~rios do rebanho do Departamento de 

Zootecnia e de uma fazenda da regi~o. 

3.2.1 Tempo de Realizaç&o do Experimento 

O experimento iniciou-se no dia 06/03/87. quando 05 

animaIs foram pesados e distribuídos nas baias. 

Para que os animais tivessem tempo de se habituarem 

&s novas condiçOes de crIaçdo. a primeira observaçdo s6 foi 

realizada no dia 14/03/87. As demais observaçOes deram-se nos 



dias 20/03; 

15/05. 

27/03; 04/04; 
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11/04; 17/04; 24/04; 01/05; 09/05 e 

o experImento encerrou-se no dia 16/05 com a ~ltima 

pesagem dos animais. 

3.2.2 Mediçbes 

Foram co1etados dados de consumo de raçao 

concentrada, peso dos animais, temperatura ambiente, umidade 

relativa do ar e precipitaçao pluviométrica. Os dados de 

precipitaçao e umidade relativa foram obtidos junto ao posto 

meteorológico do Campus, que dista 200 m do local do experimento. 

Os dados de temperatura ambiente foram obtidos com um psicrometro 

instalado dentro do est!bulo. 

3.2.3 Tratamentos 

O experimento constou de dois tratamentos com seis 

repetições cada. No Tratamento I os animais eram mantidos em 

baiaô indiv16~aiE e no Tratamento 11 em baias coletivas. 

animais em cada uma das duas baias. 

sendo 3 

Dentro de cada tratamento os anImaIS foram numerados 

de 1 a 6. 

3.2.4 AnImais 

Foram utIlizados 3 (trêsl animaIS machos da raça 

Holandesa preta e branca. origin&rios do rebanho do Departamento 

de Zootecnia, e 9 (nove) origin&rios da Fazenda PinhaJzinho, 

situada no munlclplo de Araras. a mE'sma qUE' havia ce-dido os 
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animais para a fase pr~-experimental. 

optou-se pela utilizaçao de machos por serem estes 

animais de menor valor comercial em raças leiteiras. 

Os animais foram sorteados dentro dos tratamentos e 

nas balas que foram dispostas como Indicado na FIr.URA 01. 

Baias Individuais 

I Q 8 I 

I Baia Coletiva 1 

2 I 3 I 4 

I t· I 

Baia Coletiva 11 

hH 

Legenda: 
• Porta0 .... 4 I I 
'j ,,, Bebedouro 

1dS 
3. S aI e i 1"0 

4. COMedouro 
5. Fenii 
6. Observatorio 

FIGURA 01. Esquema das baias usadas no trabalho experimental. 
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Na TABELA 01 pode-se observar a idade e o peso 

inicial dos animais nos dois tratamentos estudados. 

TABELA 01 - Idade e peso dos anImalS no inlclo do perlodo 
experimental, dIa 06/03/87. 

TRATAMENTO ANIMAIS IDADE PESO 
________________________________________ idigâL __________ iKgL ____ _ 

1 17 50.0 
2 11 31,6 

I 3 11 46.4 
4 10 43,1 
5 8 47,0 
6 4 28,6 

1 8 39,0 
2 6 43.8 

11 3 4 44,6 
4 6 28,1 
5 9 34,8 
6 5 31, 4 

Tratamento I - Baia Individual; Tratamento 11 - Baia Coletiva 

3.2.5 Manejo dos Animais 

Os animais foram pesados no dIa em que foram 

dispostos nos dois tratamentos e a cada semana, após jejum 

alimentar de 12 horas. 

A alimentaç~o constou de: raç~o granulada Anhaguera 

inicial para bezerros, cuja quantidade de matéria seca (MS) era 

de 90%, com consumo ~ vontade até 2,5 Kg/cab.dia, feno de capim 

de rhodes nad 1ibitum H e leite de vaca integral. 4. l/cab.dia, 

dividido em 2 vezes. Foi ainda fornecido sal e &gua a vontade. 

Apenas o consumo de raçao foi mensurado diariamente, 

atrav~s da pesagem das sobras. após o que era fornecido raçao 

nova. 
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Como crit~rio para os desmame foi utllizado a 

apreciaçao do aspecto geral dos animals e um consumo de raçao 

igualou superior & 800g de raçao granulada por dia. 

A limpeza das balas fOI realizada diariamente. sempre 

no mesmo horário, quando os anlmais eram soltos no pátIO. onde 

permaneciam durante I hora. 

Como a observaçao noturna dos animais requeria 

claridade. as luzes do estãbulo permaneciam acesas durante todas 

as noite, mesmo quando os animais nao estavam em observaçao. para 

que nao houvesse nenhuma alteraçao nos dIas de observaçao. 

3.2.6 Observaçóes 

As coletas de dados foram feitas semanalmente. Cada 

observaçao teve duraçao de 24 horas dividida em três sllbper!odos 

de 8 horas cada, para que se fizesse a alternancla de 

observadores. ÀS atividades desenvolvidas pelos animais foram 

anotadas a cada três minutos em planilha incluida no apêndice. 

de altura, 

o observador situava-se em local estrat~Qjcor a 3.0 m 

para que pudesse vIsualizar todos os animais em 

experimentaçao com o mínimo possível de interferência. O local do 

observat6rio está anotado no croqul 

As atividades dos animais observadas, com anotaçao do 

tempo de duraçao foram: 

Em ~6 - permanênCia em pê desenvolvendo qualquer 

atividade. 
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OeaeAnae em p6 - perman~ncia em pé sem desenvolver 

nenhuma atividade. 

Sobondo '~UA - permanência no bebedouro com o focinho 

dentro d'ágUa. 

Comendo volume~e - de P~. mastigando o feno na 

manjedoura. 

regurgitando e remastigando o 

alimento. em p~. 

eeneentr~de - junto ao cocho de raçdo 

mastigando os Hpelets". 

L~mb.nde=a. - passando a ltngua em qualquer parte do 

seu corpo, em P~. 

LAmbendo o eomp~nheiro - passando a lingua pelo 

corpo do companheiro, sendo que o animal ativo estava em p~. 

L.mbonde ~~1 - passando a linQua no sa} do cocho. 

L.mbendo objoto~ - passando a linaua em tudo que ndO 

fosse ele mesmo, 

baia como no pátlO. 

o companheiro ou sal. tanto dentro da 

COCAnde=eo - passando a pata traseira em qualquer 

parte de seu corpo. 

Su§~ndo o eomp4nhoiro - succionando qualquer parte do 

corpo de outro animal. 

41ao - succionando a~ partes da baia 

possiveis de envolver com a boca. 

ObeorV4ndo - olhando para o exterior com a cabeça do 

lado de fora da baía. 

Andãndo - andando pela baia ou pãtio, 

procura de um bom luaar para se deitar. 

incluindo a 
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Cor rondo - o animal correndo dentro da baia ou no 

p&tIO. 

Brl~ando - dando cabeçada no companheiro. 

Doitado - desenvolvendo qualquer atividade. desde que 

deitado. 

Em desenvolver 

qualquer outra atividade. 

Dormindo - deitado com a cabeça encostada no corpo, 

ou deitado sobre um dos flancos com as pernas estiradas. em ambos 

os casos com os olhos fechados. 

Comendo volumo~o deitAdo - ingerindo e mastigando feno 

caldo da manjedoura. 

~uminando deitAdo - regurgitando e remastigando, 

deitado. 

corpo. 

LAmbendo deitAdo - lambendo algo que nao a si mesmo. 

Para as atividades descritas foi contabilIzado o 

tempo. em minutos, durante o qual o animal as executou e o 

número de vezes que foram executadas. Contou-se ainda o número de 

vezes em que os animais urinaram. defecaram ou colocaram as patas 

dianteiras sobre outro animal. simu]ando a cobertura. 

3.2.7 An&llse dos dados 

Para a an&lise dos dados foi elaborado um programa 

de computador na linguagem "Turbo Basic" que efetuou a somat6ria 

dos tempos gastos em cada atividade estudada e contabilizou o 
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número de vezes em que cada atividade foi efetuadd pelos anImais 

indivioualmente. 

o tempo total que os animaIs permaneceram em p~ e o 

tempo total deitado foram comparados entre os tratamentos através 

do teste F, pois foi aootado o delineamento experimental 

inteiramente casualizado. Os dados de peso ao desmame e idade no 

desmame foram comparados, também, atrav~s do teste F. 

As observaç~es dentro do tempo em p~ e tempo oeitado 

foram analisadas graficamente, pois, para que a an~lise 

estat1stica possa ser aplicada, ~ necess~rio que os dados 

experimentais obedeçam a certos pré requisitos. De acordo com 

Lord Rutheford. citado por MARTIN ~ BATERSON (1986), "Se o seu 

experimento precisa oe estat1stica você deve fazer um experimento 

melhor." E o que se vê acontecer em trabalhos experimentais ê que 

a an&lise estatística est& cada vez mais sendo usada sem que se 

observe a adequaç~o ou n~o do modelo utilizado. Em experimentos 

sobre comportamento este fato é ainda mais evidente, como afirmam 

HOESKSTRA ~ JANSEN (1986) , que nos anos de 1984 e 1985 

encontraram vinte e cinco experimentos publicados no periódico 

"Applied Animal Behavior Science", onde os metodos estat!sticos 

estavam sendo usados de maneira incorreta. O erro principal ê que 

os autores dos trabalhos se esquecem de considerar que em estudos 

oe comportamento os dados coletaoos nao sao inoepenoentes entre 

si. 

Os modelos estatísticos convencionais partem 00 

préssuposto que os daoos tenham uma distribuiçao indepenoente, o 
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que nao ocorre com padrces comportamentais. Dessa forma, estes 

modelos devem ser evitados (ANDERSON. 

1986) . 

1974; HOESKTRA ~ JANSEN. 

o que pode ser usado para a avaliaçcto dos resultados 

de experimentos comportamentais ~ a analise exploratória dos 

dados, ou seja a analise descritiva, que tem por objetivo 

aprender com os dados obtidos, funciona quando a hip6tese ~ vaga 

e tem como importantes recursos o uso de gr&ficos ou hlstogramas 

(MARTIN ~ BATERSON, 1986). 
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4. ~EaULTADOa E DlaCUaaAO 

4.1. Temperatura e Umidade 

A TABELA 02 nos mostra os dados meteorológicos dos dias 

de observaçao e dos dias imediatamente anteriores. 

Como pode ser verificado, nao houve variações dr~sticas 

nas condições clim~ticas durante os três meses de observaçao, a 

nao ser no dia 04/04 quando ocorreu precipitaçao, e em funçao 

disto uma maior umidade relativa e temperaturas mais baixas. 

Portanto, provavelmente o clima nao tenha se constituldo em um 

fator relevante na alteraçao do comportamento dos animais. Desta 

forma, o fator clima nao foi considerado na an~lise dos padrões 

comportamentais. 

TABELA 02 - Dados meteorológicos dos dias em que foram feitas as 
observações e do dia imediatamente anterior. 

_______ IEMEERàIUR8 _______ 
DIA MES PPT (mm) URt MAX MIN MlDIA 

-----------------------------------------------------------------
13 03 0,0 65,8 28,6 12,2 20,4 
14 03 0,0 69,4 31, 9 15,0 23,4 
19 03 0,0 74,6 29,9 16,9 23,4 
20 03 0,0 67,7 30,9 16,9 23,9 
26 03 0,4 73,7 33,2 18,9 26,0 
27 03 0,5 78,2 33,9 19,9 26,9 
03 04 9,2 82,8 25,3 19,4 22,3 
04 04 17,7 90,8 19,7 16,9 18,3 
10 04 6,6 79,6 31, 8 19,0 25,4 
11 04 0,0 76,3 30,9 18,8 24,8 
16 04 0,0 65,5 32,7 19,8 26,2 
17 04 0,0 67,1 33,1 18,5 25,8 
23 04 0,0 74,4 30,2 18,6 24,4 
24 04 0,0 71,9 28,8 17,0 22,9 
30 04 0,0 75,5 27,7 17,2 22,4 
01 05 0,0 75,4 28,5 14,6 21, 5 
08 05 8,2 85,4 29,8 21, 2 25,5 
09 05 0,0 77,2 24,8 16,0 20,4 
14 05 0,0 65,5 28,6 17,4 23,0 
12-_______ ~ _____ lQ~~ _________ ª2~2 ______ 2Z~ª_ _____ 12~~ ____ 21~~ ___ 
PPT - Precipitaçao 
Fonte: Posto agrometeorológico da ESALQ. 
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4.2 - Desmame 

Os animais, ao iniciarem o experimento, tinham idades 

diversas e, desta forma, o desmame de todos os animais nao foi 

realizado numa mesma ~poca. Os crit~rios usados para que se 

efetuasse o desmame foi o aspecto geral dos animais e o consumo 

de raçao concentrada. A TABELA 03 mostra, & ~poca do desmame, o 

peso, a idade e o consumo de raçao concentrada. 

TABELA 03 

TRATAMENTO 

I 

11 

Idade, peso e consumo de raçao concentrada por 
ocasiao do desmame. 

ANIMAIS IDADE PESO CONSUMO 
(dias) (Kg) (g/dia) 

1 37 64,0 1500 
2 43 53,0 1000 
3 51 69,0 960 
4 41 53,0 1500 
5 39 55,0 1200 
6 60 56.4 1400 

m~dia 45,7 58,4 1260 

1 48 59,0 1073+ 
2 47 58,0 1073+ 
3 44 60,0 1073+ 
4 62 50,0 1448+ 
5 62 53,4 463t 
6 61 55,4 1448+ 

m~dia 54 67,6 1096,3 

Tratamento I - Baias Individuais; Tratamento 11 - Baias Coletivas 
+ Consumo m~dio na baia 
t Consumo m~dio na baia quando o bezerro passou a refugar o 

leite. 

Corno pode ser observado na TABELA 03, a maioria dos 

animais por ocasiao do desmame ja consumia quantidades de 

concentrado superiores a 800g diarias, o que. de acordo com 

CAMPOS (1984), ~ considerado quantidade suficiente para se 
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proceder ao desmame. GOMES (1983) relatou que bezerros desmamados 

quando consumiam 400g di&rias de raç!o concentrada tiveram 

desempenho igual ~queles que consumiam 800g. APPLEMAN ~ OWEN 

(1975) citaram diversos trabalhos onde o consumo de ração 

concentrada considerado ideal para se proceder ao desmame estaria 

entre 454 e 907 g/dia, mas comentaram também que o fato de n!o 

fornecer leite todos os dias aos animais estimula o consumO de 

alimentos sólidos. 

A idade média do desmame foi inferior a citada por ARAVE 

.e.t .alii (1985), que desmamaram os animais com idade variando de 

52 a 75 dias. mas superior a quatro semanas que, segundo CAMPOS 

(1984) , é a idade a partir da qual ê poss1vel fazer o 

desaleitamento precoce. De acordo com revisao elaborada em 1975 

por APPLEMAM ~ OWEN, 

quinta semana de vida, 

o desmame pode ser entre a terceira e a 

e os critêrios podem ser: idade, ganho de 

peso e ingestao de concentrado. Segundo esta mesma revisao, a 

partir da décima segunda semana de idade h& Um ajuste no 

desenvolvimento dos animais. os bezerros desmamados precocemente 

tem maior consumo de concentrado, compensando assim a perda 

eventual de peso devido ao desmame precoce. 

Na TABELA 04 pode ser vista a an&lise de vari~ncia para 

a idade e o peso vivo na êpoca do desmame. Corno pode ser 

observado, n!o houve diferença significativa para estes dois 

parametros entre os dois tipos de baias, o que indica n!o haver 

influencia dos tratamentos sobre a idade do desmame e 

peso dos animais por ocasi!o do desmame. 

sobre o 



TABELA 04 - An&lise de variancia para 

por ocasiao do desmame. 

An&lise de Variancia para Idade 

Fonte de varlaçao 

TRATAMENTO 
RESIDUO 

TOTAL 

C.V .... 17,4t 

G.L. 

1 
10 

11 

S.Q. 

234,09 
742,83 

976,92 

Anâlise de Variancia para Peso vivo 

Fonte de Variaçao 

TRATAMENTO 
RESIDUO 

TOTAL 

C.V. o: 9,4% 

G.L. 

1 
10 

11 

S.Q. 

16,80 
291,45 

308,25 

32 

a idade e peso vivo 

Q.M. 

234,09 
74,28 

Q.M. 

16,80 
29,14 

F 

3,15 ns 

F 

0,57 ns 
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4.3 - Desenvolvimento 

4.3.1 Ganho de Peso 

Os animais, ao iniciarem o experimento tinham idades 

diversas. Para eliminar este fator sobre o ganho de peso, os 

dados foram considerados a partir da idade de 17 dias, ou 

terceira semana, que era a idade do animal mais velho no inIcio 

do experimento. O peso final considerado foi o do animal mais 

novo ao t~rmino do experimento, 

semanas. 

com 76 dias ou décima primeira 

Na TABELA 05 observa- se o peso dos animais aos 17 dias 

e aos 76 dias, o consumo total de raçao concentrada e o ganho de 

peso no perIodo. As médias de ganho de peso durante o periodo 

experimental foram de 38,3 Kg para as baias individuais e de 35,7 

Kg para as baias coletivas. Os bezerros do tratamento I foram 

mais pesados desde o inIcio do perIodo experimental e, de acordo 

com ROY (1970a), o peso ao nascimento influencia sobre o peso e o 

requerimento de nutrientes do animal até a idade de 6 meses com 

alimentaçao "ad-libitum", enquanto o peso ao nascer 

influenciado pelo nível nutricional da mae e pelo tempo de 

gestaçao. Para bezerros holandeses malhados de preto é esperado 

um ganho de peso de 0,6 Kg/dia nos primeiros três meses de vida 

(ROY, 1970a; LUCCI, 1989). No presente experimento os ganhos de 

peso di~rlOS obtidos no periodo de 59 dias foram de 0,65 Kç e 

0,60 Kg para as baias individuais e coletivas, respectivamente. 

LUCCI (1989) citou trabalhos realizados com bezerros holandeses 

machos desaleitados aos 50 dias de idade, com raçao iniciadora 

"ad-libitum R e feno também "ad-libitum" em que foram obtidos 
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ganhos de peso acumulados. dos 15 aos 78 dias de idade, de 

32,0 Kg. Portanto. os ganhos de peso obtidos em ambos os 

tratamentos podem ser considerados normais para a idade e raça 

utilizadas. 

TABELA 05 - Peso dos Animais (Kg) aos 17 dias e aos 76 dias, 
consumo total de raçao concentrada (Kg) e ganho de 
peso (Kg) no perlodo. 

TRAT ANIMAIS PESO AOS PESO AOS CONSUMO TOTAL GANHO DE 
_______________ -1Z_QI~S ___ _ZQ_QIêS _____ QE_ÇQNÇENIBêQQ ______ EESQ __ 

K9 

1 50,0 82,0 13,3 32,0 
2 42, O 69,4 9,6 27,4 

I 3 47,0 86,6 11,7 39,6 
4 40,0 81, 2 11,2 41. 2 
5 40,0 88,0 8,3 48,0 
6 36,0 77,4 10,5 41, 4 

media 42,5 80,8 10,8 38,3 

1 44,0 87,4 9,7 43,4 
2 45,0 78,0 12,1 33,0 

11 3 43,0 88.2 12.1 45,2 
4 31,0 63,6 7,1 32,6 
5 38.0 66,6 4,8 28,6 
6 35.0 66,6 7.1 31, 6 

média 39,3 75,1 8,8 35.7 

Tratamento I - Baias Individuais; Tratamento 11 - Baias Coletivas 

A FIGURA 02 ilustra em forma de curva o desenvolvimento 

dos animais. nos dois tratamentos. a partir da terceira semana de 

idade ate o fInal do experimento. A an&lise visual do gr&fico 

indica que o ritmo de creSCImento foi aparentemente o mesmo para 

os dois sistemas estudados. uma vez que as curvas foram 

relativamente paralelas. Assim sendo. pode-se inferir que o tipo 

de baia nao tenha exercido influencia decisiva sobre o 

crescimento dos bezerros. BROOM ~ LEAVER (1978), trabalhando com 
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bezerros leiteiros criados isoladamente e em grupo durante oito 

meses, nao encontraram diferença significativa no peso dos 

animais quando compararam esses dois sistemas de criaç~o. O mesmo 

resul tado foi encontrado por FRIEND ~.t. {,ili.i (1985). Por outro 
lado, WARNICK ~.t. ªlii (1977) verificaram que animais em grupo 

apresentaram um maior ganho de peso no pôs desmame do que 

animais criados isoladamente. 

o • • 

8i 

1i 

li 51 

o laia Individual 

FIGURA 02 - Desenvolvimento dos animais, nos dois tratamentos, ~ 
partir da terceira semana at~ a d~cima. 

A m~dia diária de consumo de concentrado pode ser 

observada na FIGURA 03, onde as tendências nao ficaram bem 
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definidas. Da terceira até & quinta a semana de vida o consumo 

pOde ser considerado igual nos dois tipos de baias. J& a partir 

da quinta semana houve um maior consumo de raç~o concentrada 

nas baias individuais, o que discorda das observações de HAFEZ 

(1970) 

pode 

e GONYOU ~ STRICKLIN (1981), segundo os quais o consumo 

ser estimulado pela concorrência entre os animais. 

Entretanto, poderia ser considerado que o maior peso dos 

animais nas baias individuais foi o fator determinante do 

maior consumo aparente. De acordo com o NRC (1989) o consumo de 

animais em crescimento e o respectivo ganho di&rio de peso s~o 

funções do peso vivo. 
2~~ ______________________________________________ 1 

o Baia Ind.ividual 

A laia Cel.Uva 

idade .M 5e1W\&s 

FIGURA 03 - Consumo de raçao concentrada. 
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Pode-se notar. em ambas as curvas. dois pontos de 

inflexao. Na curva correspondente as baias individuais, este 

ocorre entre a quinta e a sexta semana de idade e na curva das 

baias coletivas ocorre por volta da oitava semana de idade. Essas 

idades correspondem ao desmame da maioria dos animais nos 

referidos tratamentos. o que explicaria maior procura de alimento 

concentrado. A partir de entao. verifica-se tendência a um 

consumo crescente o que seria esperado, uma vez que nao ha mais o 

fornecimento de leite. A curva referente as baias 

individuais apresenta outra inflexao na oitava semana, indicando 

que o aumento no consumo ocorrido nas baias individuais foi menor 

do que nas baias coletivas, isto pode ser explicado pelo 

adoecimento de dois animais nas baias individuais que 

apresentaram reduçao no consumo. 

4.3.2 Ocorrência de doenças 

De acordo com WARNICK ~I ~lli (1977) os dados relativos 

a ocorrência de doença, em experimentos com bezerros, sao 

dificeis de serem avaliados, por serem de natureza muito diversa. 

Durante o periodo experimental. houve ocorrência de febre e 

diarreia nos animais, aos quais foi administrado Talcin. 

Terramicina e Enterobacter. alem de Ganaseg utilizado contra 

piroplasmose. de acordo com a prescriçao do veterin&rio 

respons&vel pelo rebanho do departamento. 

Atraves da TABELA 06 pode-se observar como se deram as 

ocorrências de doenças nos dois tratamentos estudados. 



TABELA 06 

38 

Casos de febre, diarr~ia e n~mero de medicaçoes 
durante o período experimental. 

Tratamento 
Casos de 
Febre 

Casos de 
Diarr~ia 

N~mero de 
MedicaçOes 

I 6 8 35 

11 5 12 47 

Tratamento I - Baias Individuais; Tratamento 11 - Baias Coletivas 

Corno pode ser observado, ocorreram doze 

casos de diarr~ia nas baias coletivas, provavelmente devido ao 

mais fAcil contAgio entre os animais e tambêm ao fato de, na 

mêdia, serem animais mais jovens do que os criados em baias 

individuais. De acordo com RADOSTITS (1975), a diarréia em 

bezerros é doença de natureza complexa. E na verdade um sinal 

clinico de disfunçao intestinal, um mecanismo de reaçao do trato 

intestinal caracterizada por urna hipersecreçao e reduçao na 

absorçao intestinal que provoca perda de liquido, eletrõlitos e 

nutrientes. APPLEMAN ~ OWEN (1975) citam que a diarréia pode ser 

apontada corno uma das principais causas de mortalidade de 

bezerros nos EUA. A total prevençao da diarrêia é difícil, se nao 

impossível. Esta reaçao pode ser causada por enteropatõgenos corno 

sucedaneo de leite com proteínas desnaturadas ou ainda por 

alimentaçao excessiva. Segundo ROY (1970b), o fato dos animais se 

sugarem, fato observado nas baias coletivas, aumenta a incidencia 

de infecçoes e diarréias e o autor comenta ainda que 05 casos de 

diarrêia decrescem quando o animal passa a ter urna dieta mais 

sólida. 
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Os casos de ocorrência de febre não apresentaram 

diferença aparente entre os tratamentos, o que est& de acordo com 

o resultado encontrado por WARNICK ~l ~~~i (1977). Quanto ao 

nümero de medicaçôes, foram efetuadas 47 no Tratamento 11. 

enquanto que no Tratamento I efetuou-se 35, isto em função do 

maior nümero de caso de diarréia ocorrido no Tratamento 11. 

FRIEND ~1 ~~ii (1985), analisando trabalhos experimentais, 

verificaram que a falta de adaptação ao ambiente e fatores 

estressantes neste ambiente podem fazer com que a resposta 

imunológica dos animais seja aquém do esperado. tornando-os mais 

sucepttveis a doenças. FRIEND ~l glii (1985) encontraram algumas 

diferenças fisio16gicas entre animais criados nos dois tipos de 

baia: os de baias individuais apresentaram um menor nümero de 

leuc6citos do que os animais criados em baias coletivas. 
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4.4 - Comportamento 

4.4.1. Alteraçôes nas posiçóes em pe e deitados. 

A FIGURA 04 mostra os tempos totais, em minutos, em que 

os animais permaneceram em pé nas mais diversas atividades, nas 

diferentes idades, e a TABELA 07 a anãlise de varianCla para 

tempo total em pé. Verifica-se que houve diferença significativa 

no tempo 

alojados 

em que os animais pemaneceram em pé. Os bezerros 

nas baias individuais pemaneceram menos tempo em pé do 

que os animais das baias coletivas. Pode-se verificar ainda que 

ocorreu na sexta semana de idade uma tendência de aumento no 

tempo dispendido em pé nos dois tipos de baias estudados, e que 

na oitava semana os bezerros pemaneceram deitados por mais tempo. 

Essa observaçao estã de acordo com o trabalho de KERR ~ WOOD-GUSH 

(1987) onde foi relatado que após a oitava semana de idade os 

animais permaneceram menos tempo em pé. O acréscimo observado no 

tempo que os animais passaram de pé da terceira até a sexta 

semana pode ser explicado pela curiosidade inerente aos animais 

jovens. 

ativos 

Inicialmente calmos, os animais vao tornando-se mais 

e curiosos com o decorrer da idade, voltando 

posteriormente a se acalmar. Este fato pOde ser bem observado 

quando os animais eram soltos no pãtio. onde passavam uma hora 

dlariamente. Nas prlmelras semanas do experimento, até 

aproximadamente a sexta semana, era normal ver os animais 

explorando e cheirando tudo o que estivesse ao seu redor. Com o 

passar do tempo houve tendência dos animais deitarem-se no patio 

sem que se verificassem quaisquer sintomas de enfermidade, 
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indicando terem se tornado mais calmos. Este tipo de 

comportamento refletiu-se tamb~m dentro das baias e as curvas da 

FIGURA 04 o estao ilustrando. 

,.~--------------------------------------------------~ 
o laia Individual 

578 A laia Coletiva 

338 

3.+-______ ~ ______ ~--__ --~------~--------~------~----~ 

FIGURA 04 - Tempo que os animais permaneceram em p~ durante o dia, 
desenvolvendo qualquer atividade. 
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TABELA 07 - An~lise de variancia para o tempo total em que os 
animais permaneceram em p~ durante o dia. 

CAUSAS DE VARIA~AO 

Baias 
Res1duo (A) 

Parcelas 
Dias 
Baia*Dia 
Res1duo (B) 

TOTAL 

G.L. 

1 
10 

11 
7 
7 

70 

95 

S.Q. 

55922,418 
103478,587 

159401,006 
133416,769 
67611.769 

371881,537 

732311,081 

Coeficiente de variaçeio (A): 7,533% 
Coeficiente de variaçeio (B): 15.031% 

Q.M. 

55922,418 
10347,858 

19059,538 
9658,824 
5312,593 

F 

5,404 * 

3,588 ** 
1,818 ns 

A FIGURA 05 mostra o nümero de vezes em que os animais 

levantaram-se durante o dia. Pode-se notar que, com o passar do 

tempo, os animais criados em baias individuais neio alteraram de 

forma drastica o comportamento. mas que nas baias coletivas 

ocorreu uma tendência vis1vel de aumento no nümero de vezes em 

que os animais se levantaram com o decorrer do experimento, isto 

talvez se deva ao espaço vital oferecido aos animais e ao fato de 

nas baias individuais neio haver interferência de um animal com o 

outro. Pode-se observar na FIGURA 01 que os animais nas baias 

coletivas tinham a sua disposiç!o 4,03 m2 Icab, enquanto os 

animais das baias individuais dispunham de 1,89 m2 jcab. O menor 

espaço disponível e a ausência de companheiros deve ter tido 

efeito sobre a movimentaçeio dos animais criados indivIdualmente. 

VERGA ~1 21ii (1985) atribuem ã maior inatividade de seus animais 

um maior ganho de peso, o que n!o pOde ser comprovado neste 

experimento. WARNICK ~1 dlii (1977), por outro lado, n!o 
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encontraram diferença no tempo em que os animais passaram 

deitados quando compararam animais que dispunham de 10m 2 /cab 

em baias coletivas com 2,6m 2 /cab em individuais. 

• • 11 • ) 
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FIGURA 05 -N~mero de vezes que os animais levantaram no dia. 

4.4.2. Principais atividades 

Após a observaç!o de todas as atividades desenvolvidas 

pelos animais ao longo dos dias, foram separadas aquelas que eram 

desenvolvidas com maior frequência, e por isso chamadas de 

atividades principais. A distribuiç!o dessas atividades durante o 
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dia, nas diferentes idades, pode ser vista na FIGURA 06 para as 

baias individuais, e na FIGURA 07, para as baias coletivas. Pode 

ser verificado que durante a maior parte do dia, em ambos os 

tratamentos, os animais estdo envolvidos com essas atividades. 

Nas TABELAS 08 e 09 tem-se o tempo percentual gasto em 

cada uma destas cinco atividades. 

TABELA 08 - Percentagem do tempo gasto nas principais atividades 
di&rias nas Baias Individuais. 

-----------------------------------------------------------------
Idade em semanas 

ATIVIDADE 3 4 5 6 7 8 9 10 
-----------------------------------------------------------------

t 
Ruminando 8,26 16,49 18,56 19,53 19,57 10,61 12,71 17,53 
Comendo 6,65 10,63 10,64. 14,77 13,54 11, 65 13,77 14,43 
Deitado 39,60 33,73 34,39 31,81 37,80 41,75 40,14 37,34 
Dormindo 25,02 20,95 16,61 16,37 12,50 19,72 17,83 15,19 
Em p~ 4,51 5,09 5,47 4,88 4,67 6,44 5,97 6,39 
Outras 15,95 13,11 14,23 12,64 11.93 9,83 9,58 9,11 

TABELA 09 - Percentagem do tempo gasto nas principais atividades 
diArias nas Baias Coletivas. 

-----------------------------------------------------------------
Idade em semanas 

ATIVIDADE 3 4 5 6 7 8 9 10 
-----------------------------------------------------------------

t 
Rumlnando 14.24 20,69 19,38 24,72 16,18 14,18 17,33 19,58 
Comendo 12,24 12,38 12,34 20,26 13.59 14,31 16,15 17,57 
Deitado 31,06 29,65 29,51 25,27 32,99 35,42 33,80 30,95 
Dormindo 24,67 19,43 19,31 13,19 17,53 21,23 17,86 12,88 
Em pe: 5,28 5,76 7,33 6,75 10,17 5,26 7,08 5,09 
Outras 12,52 12,08 12,14. 9,80 9.53 9.60 7,78 13,11 
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4.4.2.1 Ruminaçao 

A atividade de ruminar, de acordo com LUCCI (1989), pode 

iniciar-se a partir da segunda semana de vida, quando os bezerros 

j& apresentam um sistema nervoso que a comanda completamente. Nas 

TABELAS 08 e 09 nota-se que nas baias individuais esta atividade 

alterna-se entre a segunda e a quarta atividade mais desenvolvida 

e nas baias coletivas fica entre a segunda e a tercelra. A partir 

da quarta semana de vida, nas baias indIviduais, foi verificada 

uma mêdia de 16,42% do tempo di&rio dos animais gasto com a 

atividade de ruminaçao, e nas baias coletivas 18,871. Esses dados 

estao de acordo com o percentual encontrado por KERR L WOOD-GUSH 

(1987) , segundo os quais bezerros confinados passam de 10 a 20% 

do seu tempo ruminando. Bezerros holandeses com idades entre 6 e 

9 meses ruminaram por aproximadamente 28,0% do do dia MARIN, 

comunicação pessoal). CAMARGO (1988) trabalhando com animais 

adultos confinados, da raça holandesa, registrou que os animais 

passaram 31.03% do tempo di&rio ruminando, ou seja com o 

desenvolvimento dos ruminantes h& um aumento no tempo di&rio 

dispendido em ruminaçao. 

Na FIGURA 08 observa-se que não houve um efeito muito 

acentuado dos tipos de baias sobre o tempo gasto em ruminaçao. A 

figura apresenta curvas a partir da idade de tr~s semanas. No 

entanto, em animais observados desde a segunda semana de vida, j& 

era possível notar sinais de ruminaçao. Os bezerros ruminavam por 

curtos períodos de tempo, sempre quando deitados e com o 

ambiente tranquilo. Verifica-se, pela observação do gr&fico, um 

pico no tempo de ruminaçao ocorrido na sexta semana para as baias 
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coletivas, seguido de reduç~o: nas baias individuais o 

ocorreu na s~tima semana. LUCCI (1989) relatou trabalhos 

pico 

onde 

encontrou uma curva de tempo de ruminaç~o muito semelhante ã 

obtida no presente trabalho quando forneceu a bezerros leiteiros 

leite, raçao inicIal e feno ffad libitum" como alimentaçao. 

WEBSTER ~i slii (1985) nao encontraram diferença na 

idade de aparecimanto da ruminaçao entre bezerros criados em 

baias individuais e coletivas. 

o bia lacliviclual 

j bia Cel.tin 

FIGURA 08 - Tempo que os animais passaram ruminando durante o dia. 
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o n~mero de vezes em que o animal iniciou a atividade de 

ruminar pode ser visto na FIGURA 09, que tem suas curvas bastante 

semelhantes A da FIGURA 08. o nTImero de perlodos rUIDlnando. 

encontrados para os bezerros no presente experimento e 

demonstrado na FIGURA 09, concorda com informações de HAFEZ 

(1970 ) 

animal. 
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que observou de 15 a 20 períodos diàrios de ruminaçdo por 

,...----_._--
o Baia Individua.l 

FIGURA 09 - N~mero de vezes em que os animais ruminaram 

4.4.2.2. Comendo 

Sob este titulo estao somadas as seguintes atividades: 

comendo volumoso em pê e deitado e comendo concentrado. 
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Verifica-se atrav~s das TABELAS 08 e 09 que os animais, 

durante o perlodo estudado, passaram mais tempo ruminando do que 

se alimentando e bebendo, 

WEBSTER ~l ~lii (1985) r 

fato esse inverso ao verificado por 

em estudos realizados com bezerros de 

duas a quatorze semanas de idade, e por MARIN (comunicaç~o 

pessoal) com bezerros holandeses de seis a nove meses de idade. 

Ambos os autores, no entanto, encontraram pequenas diferenças 

entre os tempos comendo e ruminando, com alguma predominSncla da 

alimentaçao. HAFEZ (1970) comentou que animais adultos em pastejo 

ruminam por três quartos do tempo de pastejo. 

Pode-se explicar a tendêncIa dos animais se alimentarem 

por menos tempo em sistema de criaçao confinada. pois tendo o 

alimento A sua disposiçao, sem necessidade de procur&-lo, o 

animal alImenta-se mais rapidamente despendendo um menor 

percentual de seu tempo diario nesta atividade. O que tambem foi 

verificado por CAMARGO (1988). que encontrou 31,03' do tempo 

di&rio gasto com ruminaçao contra 21,78' do tempo gasto com 

alimentaçao, quando estudou o comportamento de vacas leiteiras 

adultas criadas no sistema de "free-stalI H
• 

Na FIGURA 10 esta representada a curva do tempo em que 

os animais passaram em atividade de alimentaçao. As diferenças 

entre tratamentos nao sao acentuadas. Os animais das baias 

coletivas demonstraram uma tendência de passarem mais tempo 

comendo, durante o perlodo experimental. Este fato, no entanto, 

nao implicou em maior consumo de concentrado ou em maior ganho 

de peso por parte dos animais, como comentado anteriormente. 

WARNICK ~I glii (1977) nao encontraram diferença significativa no 
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tempo consumindo alimentos entre baias individuais e coletivas, 

mas relataram que animais criados em baias coletivas começaram 

mais cedo a consumir feno e concentrado. MARIN (comunicaçelo 

pessoal) , observou que os bezerros criados em baias coletivas 

passaram 29,7t do seu tempo comendo, e os de baias individuais 

gastaram 29,6t de seu tempo nesta atividade, diferença nelo 

significativa. WEBSTER ~1 glii (1985) tambêm nao encontraram 

diferença significativa no tempo em que os animais passaram 

comendo quando compararam baias individuais e coletivas. Desta 

forma o tipo de baia nao teve influ@ncia sobre o tempo gasto em 

atividades de alimentaçao. 

3-r-----------------------------------------------------. 
o la.ia Individaal 

H5 

125 
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FIGURA 10 - Tempo que os animais passacamalimentando-se. 
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A FIGURA 11 mostra quantas vezes os animais comeram e 

beberam. Os animais das baias individuais iniciaram as atividades 

de alimentaç!o por mais vezes, embora animais das baias coletivas 

tenham se alimentado por mais tempo. o fato dos animais ficarem 

sem companheiros elimina o efeito da competiçao. o que 

proporciona maior liberdade para que se alimentem quando sentem 

necessidade. Os animais que se alimentaram por mais vezes. 

emboram tenham dispendido menos tempo comendo, foram os que 

mais consumiram concentrado e tiveram maior ganho de peso. Talvez 

a explicaçao para o fato seja um melhor aproveitamento do 

alimento devido a um maior parcelamento. Isto. no entanto, 

necessitaria de comprovaçao. 
~.~--------------------------------------------~ 
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FIGURA 11 - Número de vezes que os animais se alimentaram no dia. 
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4.4.2.3. Deitado 

Tempo deitado refere-se ao tempo em que o animal ficou 

deitado sem dormir ou desenvolver qualquer outra atividade. O 

tempo em que os animais passaram nesta atividade pode ser visto 

na FIGURA 12. Nesta atividade os animais passaram a maior parte 

do dia. De maneira geral, mais de 30% do dia fOI destinado ao 

repouso. 

Animais das baias individuais ficaram deitados por mais 

tempo em todas as idades, talvez devido ~ falta de estimulo que 

pode ser provocada pela presença dos companheiros. WARNICK ~1 

(1977) nao verificaram esta diferença entre baias 

individuais e coletivas. 86 os animais criados em baias 

completamente isoladas ~ que permaneceram deitados por mais 

tempo, 

(1985) 

sem que isso afetasse o desenvolvimento. VERGA ~1 ªlii 

encontraram uma relaçao positiva entre tempo deitado e 

ganho de peso. WEBSTER ~t ªlii (1985) observaram que os animais 

criados em grupo passaram mais tempo deitados do que os animais 

em baias individuais, mas relacionaram o fato ao tipo diferente 

de piso nos dois tratamentos. 

As curvas da FIGURA 12 mostram-se de certa forma 

paralelas, ou seja, no decorrer da idade, estando em baias 

Individuais ou coletivas, houve um decréscimo no tempo deitado 

ate a sexta semana de idade. A partir de entao, os animais 

passaram a ficar mais tempo deitados, e após a oitava semana este 

tempo começou a reduzir-se, tendência ilustrada pela FIGURA 04. 



o Bai a I n<:ti v i rtUilJ 

j Baia <:eletiva 

idade t'1iI 5e~nas 

53 

FIGURA 12 - Tempo em que os bezerros passaram deitados. sem 
desenvolver nenhuma outra atividade. 

4.4.2.4. Dormindo 

o tempo em que os animais passaram dormindo pode ser 

visto na FIGURA 13. 
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Observa-se que nao houve grandes diferenças entre os 

dois tratamentos, embora os animais das baias Individuais tenham 

passado mais tempo deitados, FIGURA 12, eles nao ficaram dormindo 

por mais tempo que os das baias coletivas. Segundo a tendência 

verIficada na FIGURA 12, houve urna reduçao no tempo dormindo, um 

aumento e uma nova reduçao. Nas baias coletivas isto ocorreu na 

sexta semana enquanto que nas baias individuais esta reduçao se 

verificou na na s~tima semana de vida. WEBSTER ~.t ~üii <1985 ) 

constataram que a medida que os bezerros ficam mais velhos, 

passam menos tempo deitados, assim corno dormindo. No presente 

experimento esta afirmacio nia ficou muito bem evidenciada quando 

analisou-se o tempo deitado sem dormir, mas pode ser percebida na 

FIGURA 13. Com o desenvolvimento dos animais houve uma reduçao no 

tempo que os animais passaram dormindo. MARIN (comunicaçao 

pessoal) , em seu trabalho com animais de seis a nove meses de 

idade, somou o tempo em que os animais passaram deitados sem 

desenvolver outra atividade com o tempo que passaram dormindo, e 

encontrou para baias coletivas 29.21 do tempo total e para baias 

individuais 31,11. No presente experimento, quando se somou o 

tempo deitado com o tempo dormindo de animais COm dez semanas de 

idade, em baias Individuais, obteve-se 52,5% do tempo nestas 

atividades, enquanto que nas baias coletivas este percentual foi 

de 44,0~. COmO pode ser visto nas TABELAS 08 e 09, 

respectivamente. Isto confirma a afirmaçao de WEBSTER~! ªlii 

(1985) . 
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FIGURA 13 - Tempo em que os animais dormiram durante o dla. 

4.4.2.5. Em pe 

Esta atlvidade descreve o animal em pe, dentro da-baia, 

sem desenvolver qualquer atividade. r a atividade na qual o 

animal dispendeu menos do seu tempo, dentre as cinco principais. 

e pode ser visto na FIGURA 14. 

A medida em que os animais tornam-se mais velhos. 

verifica-se tendência de ficarem mais tempo em per sendo que 

algumas flutuaçDes neste tempo s~o esperadas (KERR ~ WOOD-GUSH. 

1987). WEBSTER ~t ªlii (1985). por outro lado, encontraram uma 

reduçdo no tempo em que os bezerros por eles observados ficaram 
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em pe sem desenvolver qualquer outra atividade. Atraves da 

observaçao da FIGURA 14 verifica-se nas baias individuais uma 

tendência dos animais aumentarem gradativamente o tempo em que 

passam de pê. Porêm, verifIcam-se marcantes flutuaçôes na curva 

do grAfico correspondente as baias coletivas, o que pode ter 

ocorrido em funçao de uma maior interaçao entre os animais. Pode 

ser observado que os animais em baias coletivas frequentemente 

desalojam seus companheiros para ocuparem os seus lugares e 

deitarem-se e os animais desalojados ficam em pê durante alguns 

minutos antes de tornarem a deitar-se. 
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FIGURA 14 Tempo que os animais ficaram em pe, 
qualquer atividade. 

sem desenvolver 
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4.4.3. Outras atividades 

4.3.1. Atividades sociais 

Foram consideradas atividades sociais as atitudes de: 

lamber objetos, lamber-se e lamber outros animais, atividade de 

sugar, atividade de andar, de brincar e de observar. 

Atividades de brincar ou cabecear foram pouco 

registradas. No inicio do per iodo experimental ocorreram alguns 

registros, 

registrado. 

mas o n~mero foi tao pequeno que nao chegou a ser 

A atividade de andar implica em busca de alimento, busca 

de melhor lugar ou posiçao para deitar e a ida até outros animais 

para se interagirem. Na FIGURA 15 pode ser visto o tempo em que 

os animais passaram andando dentro da baia e no p~tio. Animais 

mais jovens passam mais tempo andando e explorando lugares novos. 

~ medida em que os animais ficam mais velhos tornam-se mais 

quietos e passam a deitar, mesmo no p~tio. Os dois tratamentos 

nSo diferiram muito quanto ao tempo andando. Apenas no inicio do 

perlodo experimental houve uma tendencia dos animais criados em 

baias coletivas andarem mais. A explicaçao para isto pode ser o 

fato das baias coletivas oferecerem maior espaço por animal e 

haver maior interaçao entre os animais. Esta tendencia é reduzida 

com o tempo até a adolecencia, 

devido ao impulso sexual. 

quando ~ novamente incrementada 
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FIGURA 15 - Tempo que os animals passaram andando. 

Na FIGURA 16 estA inserido o número de vezes em que os 

animais ficaram olhando para fora de suas baias. Pode-se observar 

atrav~s das curvas da FIGURA 16 que os animais alojados em baias 

individuais, quando mais jovens, passam mais tempo olhando para 

fora de suas baias do que os animais das baias coletivas, o que e 

esperado, uma vez que animais criados individualmente nao tem os 

companheiros para se entreterem. Por volta da sexta semana de 

idade, os animais das baias coletivas passaram a olhar mais tempo 

para fora das baias. Uma possivel razao poderia ser a espera do 

leite, ja que a quantidade fornecida nesta fase nao supria 

completamente suas necessidades. Torna-se, portanto, muito 
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aguardado. Com seis semanas aproximadamente os animais das baias 

individuais foram desmamados. ApOs esta fase houve novamente 

tendência dos animais das baias individuais ficarem mais tempo 

olhando para fora de suas baias. Quando os animais tornam-se mais 

velhos a atividade de observar diminui, tamb~m de acordo com KERR 

~ WOOD-GUSH (1987). 

15~ ______________________________________________ ~ 
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FIGURA 16 - N~mero de vezes em que os animais olharam para fora de 
suas baias. 

o ato dos bezerros sugarem-se mutuamente ou sugarem 

objetos, quando aleitados artificialmente, ~ um comportamento dos 

mals comuns e facilmente encontrado em rebanhos leiteiros que 
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usam aleitam~nto artificial. Na FIGURA 17 apar~c~ o tempo em que 

os animais das duas baias passaram sugando. Verifica-se que os 

bezerros das baias coletivas sugaram por mais tempo. e sugaram 

principalmente seus companheiros. Na FIGURA 18, onde est& repre-

sentado o n~mero de vezes que passaram sugando, observa-se que 

embora os bezerros das baias coletivas tenham sugado por mais 

tempo, os animais das baias individuais sugaram mais vezes. Mas, 

corno pOde ser notado, em nenhum dos tratamentos este h&bito 

tornou-se um vicio, uma vez que este comportamento ocorria apenas 

após o aleitamento e os animais nao ° realizavam de uma forma 

compulsiva, mas sim por um curto periodo de tempo. Comportamento 

tambem verIficado por WEBSTER ~ ªlii (1985). 
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FIGURA 17 - Tempo que os animais passaram sugando. 
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FIGURA 18 - Nümero de vezes que os animais sugaram. 

o ato de lamber em bezerros ~ um comportamento 

inerente: todos os bezerros lambem. Eles podem lamber seus 

próprios corpos, objetos que os rodeiam ou seus companheiros, de 

acordo com SATO (1984). 

No presente experimento, tanto os bezerros das baias 

coletivas quanto os das baias individuais passaram mais tempo 

lambendo seus próprios corpos do que objetos ou companheiros, 

como pode ser observado na FIGURA 19. De acordo com VERGA ~1 ªl~i 

(985), este comportamento indica que os animais estavam 

adaptados ao ambiente. o fato dos animais lamberem objetos ou 

companheiros mais do que seus próprios corpos, sao comportamentos 

deslocados, que indicam falta de adaptaçao ao ambiente (VERGA et 



62 

àlii. 1985) . Com a idade. o tempo total em que os animais 

passaram lambendo diminuiu. caso tamb~m descrito por SATO (1984), 

que chamou a atençao para o fato de que o espaço a disposiçao dos 

animais era um fator que interfere sobre o tempo em que os ani-

mais passam lambendo-se. De acordo com o mesmo autor, o tempo em 

que os animais passam lambendo seus próprios corpos est& inversa-

mente relacionado com o espaço que eles têm a sua disposiçao. 

Este fato foi verificado no presente experimento, pois os animais 

das baias individuais passaram mais tempo lambendo-se do que os 

das baias coletivas. Os bezerros das baias individuais tamb~m 

passaram mais tempo lambendo objetos. embora o tempo em que os 

animais das baias coletivas passaram lambendo objetos tenha sido 

superior ao tempo em que lamberam seus companheiros. 

:J I A ~ndo-se 

BAII! !H»HIIDI.lAL BAIA COLETIVA 

Â LaMbendo-se 

! O LaMl:.endo objetos I La.Mhendo obJetos 
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FIGURA 19 - Tempo que os animais passaram lambendo. 
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o n~mero de vezes em que os animais lambiam-se 

apresentou tendência de aumentar com a idade, e o nümero de vezes 

lambendo objetos manteve-se aproximadamente constante, como 

demonstra a FIGURA 20. 

21~ ______________________________________________ ~ 
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FIGURA 20 - Nümero de vezes que os animais se lamberam. lamberam 
companheiro ou objetos. 
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Ó. CONCLUaOES 

Com os resultados obtidos no presente trabalho, as 

seguintes conclusOes podem ser tiradas: 

1) Observou-se uma tendência de ndo haver diferenças 

comportamentais entre bezerros alojados em baias individuaIs e 

bezerros alojados em baias coletivas. 

2) As condiçOes de criaçdo de bezerros foram favor&veis em ambos 

os tratamentos como mostrou o desempenho e o comportamento dos 

animais. 

3) Na fase estudada, os bezerros gastaram a maior parte do tempo 

diãrio em atividades de repouso, 52,5% em baias individuais e 

44,0% em baias coletivas. Este fato indica necessidade de um 

local apropriado para descanso, como cama. 

4) Fica evidenciado que bezerros na fase de vida estudada podem 

ser criados tanto individualmente quanto em grupo. Seria 

necess&rio uma complementaçdo do presente experimento para se 

avaliar o efeito que o tipo de criaçao possa vir a ter no 

desenvolvimento futuro dos animais, quando estes passarem a fazer 

parte de grupos maiores. 
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APENDICE 

Planilha de campo. utilizada para anotar as atividades 

desenvolvidas pelos animais durante as 24 horas. Foi utilizada uma 

planilha por hora de observaçao. 
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