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Apresentação

Caros leitores!

É com muita satisfação e carinho que apresentamos nosso terceiro livro produzido pelo projeto de extensão “Quem vai cuidar das Mimosas? Sucessão Rural

na Bovinocultura de Leite”. Esse livro é destinado para crianças e adolescentes que têm interesse em conhecer e aprender sobre a atividade de bovinocultura

de leite.

Nessa edição falamos sobre bem-estar animal na bovinocultura de leite. Um tema cada vez mais debatido e que impacta na produção e renda do agricultor.

O livro aborda os aspectos mais importantes do bem-estar animal, explica sobre as cinco liberdades e traz exemplos de como ações simples podem melhorar

o bem-estar dos animais nas propriedades rurais.

Ao final de cada uma das Partes você encontra brincadeiras e jogos. Não é mais interessante quando aprendemos brincando?

Lembre-se: você é muito importante para o futuro da bovinocultura de leite, aprenda e divirta-se!

Raquel Breitenbach

Doutora em Extensão Rural, Professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Sertão e coordenadora do 
Projeto de Extensão “Quem vai cuidar das Mimosas? Sucessão Rural na Bovinocultura de Leite” 



Raquel Breitenbach

Gabriela Báo Rosolen

Janaína Vidal

BEM-ESTAR ANIMAL: 
AS CINCO LIBERDADES DAS MIMOSAS



Olá pessoal! Meu 
nome é João. 

Eu vivo no campo com minha 
família e nossas mimosas.



Dá trabalho cuidar bem das 
mimosas. Por isso, sempre ajudo 

minha família nas tarefas da 
propriedade, como ... 

Fonte: DIOGO ZANATTA 

Ordenhar as vacas com 

paciência e calma, sem gritos… 

Organizar o local de descanso das vacas… 

Alimentar bem as vacas! 

Fonte: EMATER-MG Fonte: RODRIGO GÖRGEN CHAVES



Tenho cumprido minhas tarefas 
bem e até já ganhei uma mimosa …



Essa é minha Mimosa. Ela tem três anos e 
produz uma boa média de leite por dia. 

Ela é linda e merece todo cuidado!!

Muuuu!!!



Porém, ela anda um pouco 
aborrecida ultimamente! Não sei o 

que fazer para animá-la.

Alguns descuidos do 
João estão 

prejudicando o meu 
bem-estar e me 

deixando 
aborrecida.

Será que você 
pode me ajudar??



Já sei! 
Vou ligar para um 

Zootecnista, que pode me 
ajudar a identificar e 
solucionar o problema.

O Zootecnista é um

profissional que trabalha para

que os animais vivam em

boas condições, cuidando do

peso, saúde e alimentação.

Também cuida da

reprodução, melhoramento

genético dos animais e

aumento da produtividade de

seus derivados, como leite e

ovos.

Nota informativa: 



Olá Fernanda, tudo bem? 
A minha mimosa parece não 

estar muito bem, você 
poderia nos ajudar?

Zootecnista

Fernanda



Olá João! Claro! 
Já estou a caminho.

João



Olá, Fernanda, precisamos 
pensar como podemos melhorar 

a vida da Mimosa ….

Olá, João. 
Juntos vamos 
resolver o 
problema!



Você conhece as CINCO 
LIBERDADES dos animais?

As CINCO 
LIBERDADES? 
Não! Nunca ouvi 

falar!!!



As CINCO LIBERDADES 
determinam as necessidades 

básicas dos animais, que 
devem ser atendidas para que 

eles tenham bem-estar…

Muito 
interessante!!!

Vou explicar 
tudo para você.

Mãos à obra!



Certo 
Fernanda.  

Primeiramente, vamos observar o 
local onde a Mimosa descansa e o 
manejo realizado, para verificar se 

há algum problema.



Já posso observar 
um problema.

Mas ela não 
pode ficar na 

lama?
Sua Mimosa está cheia 

de lama.



Não! Para que ela fique contente, 
você deve proporcionar tudo que ela 

precisa para seu bem-estar.
?

Muita lama causa problemas para 
a saúde das vacas, como mastite e 

doenças nos cascos.

Fonte: POLETTO, R.



As mimosas devem 
estar livres de 

desconforto, com 
ambiente adequado 

para suas 
necessidades, 
condições de 

abrigo, sombra e 
descanso.

Mais conforto é melhor para o seu bem-estar!!

As vacas precisam de sombra e temperatura 

agradável para ficar bem e produzir leite…

Fonte: TV TEM

Fonte: LEITE E CORTE

Fonte: POLETTO, R.



Se estes cuidados não forem tomados, a 
Mimosa pode sofrer de estresse térmico. 

Fonte: KADZERE et al. (2002)

Sinais de estresse térmicoVocê pode identificar os 
sinais de estresse 

térmico, veja:



As mimosas precisam de um 
abrigo para os dias de 
chuva ou sol intenso!

Que dica legal! 

Um local para 
eu me abrigar 

seria bom! 

Fonte: POLETTO, R.



Tem outro problema. A 
Mimosa não gosta de tomar 
água, o que posso fazer?

Acho que você não está 
disponibilizando água de 

qualidade. 

Água de qualidade, quantidade e fácil acesso.

Fonte: POLETTO, R.

Vou lhe dar uma 
dica muito 

importante…



Qualquer animal deve estar 
livre de fome e sede, ter 
acesso à água e alimento. 

Alimento em quantidade e qualidade para 

a idade do animal.Fornecer água potável e à vontade….

Fonte: COTRISOJA Fonte: POLETTO, R.

A água deve ser limpa e a 
alimentação deve atender as 
exigências nutricionais delas.



Não tinha notado que a 
Mimosa não tinha acesso à 

água limpa. 

Que bom que estou 
ajudando… pequenas 

mudanças fazem grande 
diferença para os 

animais!!

Fonte: POLETTO, R.

Estou aprendendo muito.



Ainda... o rebanho deve 
estar livre de dor, doença e 

injúria… 

Medidas que previnem as 
doenças ajudam a manter as 

mimosas saudáveis.

Fonte: BALDE BRANCO

Controlar moscas e carrapatos…

Vacinar sempre os animais para prevenir doenças.

Fonte: GLOBO RURAL



É preciso estar 
atento à saúde 

animal!

Animais machucados devem ser tratados 

imediatamente…

Fonte: POLETTO, R.

Fonte: POLETTO, R.



Não tinha notado…
Não sabia que eles 
faziam mal a ela. 

Coitadinha!

João, sua Mimosa está 
infestada por carrapatos. 

Você deve realizar o tratamento e 
prevenção para acabar com eles. 



Vou prestar mais 
atenção, não quero 
minhas Mimosas 

doentes.

Os carrapatos sugam o sangue e podem 
transmitir Tristeza Parasitária Bovina, 
anemia, causar perda na produção do 

leite, entre outros problemas.

Pescoço do animal crivado (marrom) de 
ninfa de carrapato

Fonte: POLETTO, R.



Vejo aqui que a Mimosa tem 
pouco espaço.

Mas por que isso é 
errado?Não consigo me 

movimentar... me 
virar, nem deitar com 

minhas pernas 
esticadas!!!. 



Ela deve ter liberdade para 
expressar os comportamentos 

naturais da sua espécie. 

Fonte: MILKPOINT

Ter espaço para se movimentar e espichar as pernas

quando deitada, demonstrando conforto...

Animal com espaço limitado para se esticar é

muito ruim…

Fonte: POLETTO, R.

É necessário espaço para que a 
Mimosa possa agir livremente.



Sim, ela é 
tratada com 
todo amor e 

carinho.

João, você tem realizado um 
manejo correto com a Mimosa 

na hora da ordenha ?

Uhmm disso eu 
não posso 
reclamar.



A última liberdade diz que o animal deve estar 
livre de medo e de estresse. Sofrimento físico 

e mental não pode ocorrer.

Fonte: ROSA, M. S. da

Fonte: ROSA, M. S. da

Fonte: MIOSO, L. S.

O manejo incorreto causa irritação à 
vaca e redução na produção de leite.



É importante sempre observar o comportamento 
das mimosas, pois algumas reações delas podem 

revelar problemas ou necessidades.

Sinais de estresse térmico severo... Medo – mostra a parte branca do olho!

Fonte:  RAZZETTI, N.Fonte: POLETTO, R.



O bem-estar dos animais é 
fundamental para uma boa 

produção e garantia de emoções 
positivas (como o contentamento) 

para as mimosas.

Fonte: CASTRO, A. 

Fonte: POLETTO, R.

Fonte: POLETTO, R.



Eu não sabia que as cinco 
liberdades eram tão importantes 
para a Mimosa. A partir de agora 

vou cuidar melhor dela.

Cuide bem você 
também da sua 
Mimosa... Todos 
ganham com isso: 
os animais e você!!

Até a 
próxima 
pessoal.
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