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RESUMO
Introdução:O enriquecimento ambiental na pecuária leiteira vem se desenvolvendo cada vez mais com o passar
dos anos. Sendo esse, um conceito ainda pouco aplicado pelos produtores, por não conhecerem seu baixo custo e
excelente proveito no melhoramento das condições de vida do animal. As técnicas se baseiam no usode alguns
materiais de pequeno valor ou até mesmo usados, como: pneus; bolas;corda; entre outros, que irão entreter o
animal e lhe proporcionar um ambiente mais acolhedor.Objetivos: O objetivo deste trabalho é mostrar que com um
ambiente diversificado e com o uso de diferentes objetos, pode-se ter uma melhoria no comportamento animal,
aumento na produção leiteira emelhor qualidade de vida.Método:O presente trabalhofoi baseado em pesquisas e
artigos publicados na ferramenta online Google acadêmico, que ajudaram a reunir dados importantes para chegar
ao resultado proposto para o tema.Resultados:Focando principalmente no bem estar animal, o enriquecimento
ambiental compõe as cinco liberdades, sendo elas: que o animal esteja livre de fome e sede; livre de desconforto;
livre de dor, doenças e injúria; livre para expressar seu comportamento natural; livre de medo e estresse. A
presença de um ambiente amplo e que possa lembrar, de certa forma o habitat natural do gado é crucial, pois os
animais tendem a ter uma redução no desenvolvimento de patologias e passam a interagir melhor uns com os
outros. A utilização de brinquedos também é válida, desde que estes não representem qualquer ameaça para o
gado e sejam efetivos em estimular o bom comportamento de uma maneira saudável. Com isso, reduzindo o
estresse do animal e, consequentemente, resultando no aumento na produção leiteira.Nota-se, entretanto, que
alguns animais podem se acostumar aos brinquedos eventualmente, sendo interessante que haja inovações
periódicas relacionadas a eles. Conclusão:O mercado que envolve a pecuária leiteira movimenta fortemente a
economia do nosso país. Naturalmente, muitos visam lucrar cada vez mais nessa área. Porém, além da visão
sobre o capital envolvido, é importante que o tutor de sua propriedade visualize seus animais com empatia, se
importando com seu bem estar e procurando novos meios de fortificar essa relação que só tende a crescer com o
passar do tempo. Felizmente, o enriquecimento ambiental proporciona tal evolução, trazendo benefícios para
ambos os lados e favorecendo tanto a produção, quanto a qualidade de vida do gado leiteiro. Portanto, concluí-se
que o grande problema é a falta de conhecimento e reconhecimento do conceito pelo mercado.
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