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RESUMO 

 

Esse trabalho de pesquisa foi elaborado com objetivo de passar uma visão mais 

ampla sobre o tema bem-estar animal na bovinocultura de corte. O resumo 

bibliográfico observa-se que não basta ter a melhor genética, a alta 

produtividade, a nutrição equilibrada e de boa qualidade, se o manejo com os 

animais está sendo incorreto. A pesquisa mostrou as  principais especificações, 

critérios, diretrizes e conceitos referentes ao bem-estar animal, com base nos 

principais artigos sobre o tema. Os resultados demonstraram que, com uma 

maior visibilidade do Brasil no contexto mundial de produção, é fundamental que 

as normas de bem-estar para bovinos de corte sejam disseminadas na pecuária 

brasileira, para a melhoria e qualidade da produção aplicação do bem-estar 

animal. Atingindo os quesitos alimentação, acesso à água, condições da 

instalação, área de descanso e manejo do rebanho, além de formas de critérios 

ou variáveis mensuráveis para o bem-estar de gado de corte. A pesquisa mostra 

o Código Sanitário de Animais Terrestres, com informações sobre bem-estar 

animal, aprovado pela Comissão Técnica Permanente do Ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento. As práticas de bem-estar animal são 

consideradas primordiais na Agropecuária, pois são procedimentos sustentáveis 

com recursos humanitários, aumento da lucratividade na produção,   otimizando 

o trabalho.  
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1. INTRODUÇÃO  

   A criação de gado bovino de corte é um grande destaque do agronegócio 

brasileiro no mundo, sendo o Brasil  dono de um dos maiores rebanhos do 

mundo, cerca de 200 milhões de cabeças.  

A grande abertura do mercado internacional, possibilitou a entrada de 

produtos vindos de outros países, mas também passou a exigir de vários setores 

da economia nacional uma maior competitividade. (EUCLIDES FILHO, 2000).  

Atualmente o consumidor busca a sanidade do alimento e das qualidades 

nutricionais e prefere um produto que seja associado ao respeito com o meio 

ambiente, com às leis sociais do trabalho, comércio justo e ainda preferem 

alimentos elaborados via processos tradicionais preservados por produtores 

locais. Também exigem  produtos de fazendas que prestem atenção às 

necessidades e comportamento natural dos animais e seu bem-estar. 

(OLIVEIRA; BORTOLI; BARCELLOS, 2008; HOCQUETTE, 2012).  

O Brasil, se tornou um dos grandes produtores e exportadores de carne 

bovina, para se adequar a demanda internacional, nosso país vem se 

interessando cada vez mais pelo bem-estar animal  para produzir sua carne e os 

avanços tem sido muito significativos, segundo HOCQUETTE  (2012) e COSTA 

(2012). Sem contar que os países que importam a carne brasileira estão 

aumentando as regras em relação às características da qualidade da carne 

ofertada, por exemplo, alimentação, manuseio de produção, aparelhagem e 

ambiente em que o rebanho é criado. (OLIVEIRA; BORTOLI; BARCELLOS, 

2008). 

A sanidade animal ou o bem-estar animal é um atualmente um dos principais 

pontos de interesse na produção animal moderna. Anualmente em torno de 70 

bilhões de animais são criados mundialmente para fornecer carne, leite, ovos e 

outros produtos para consumo humano. Por isso torna-se fundamental entender 

as necessidades dos animais proporcionando a eles uma boa qualidade de vida.  

Ainda temos muitos animais voltados para a produção do consumo humano 

vivem em condições de sofrimento e estresse, como os seres humanos, os 
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animais têm necessidades que vão além das fisiológicas. Por isso foi foram 

atribuídas necessidades e com elas formaram um conceito básico – assim como 

a pirâmide de Maslow faz pelos humanos.  

O psicólogo norte-americano Abraham H. Maslow elaborou um conceito 

conhecido como A Pirâmide de Maslow ou a Hierarquia das Necessidades de 

Maslow, determinando as condições necessárias para que cada ser humano 

atinja a sua satisfação pessoal e profissional. 

Baseado nessa hierarquia de necessidades humanas, segue as 

necessidades para atingir a satisfação do animal: 

1. Livre de fome e sede, com acesso a água e alimento adequados para manter 

sua saúde e força; 

2. Livre de ambiente desconfortável, com condições de descanso e abrigo  

adequados; 

3. Livre de dor, doença e injuria prévia, com diagnóstico rápido e tratamento 

adequado; 

4. Livre para se comportar naturalmente, com espaço, instalações e a companhia 

de animais da espécie; 

5. Livre de estresse e medo, com condições que evitem o sofrimento mental. 

Todos esses quesitos, quando não observados ou atendidos, têm reflexos 

imediatos na produção, na reprodução e na sanidade dos animais. Portanto, 

adotar práticas adequadas de bem-estar é importante, o objetivo é o respeito 

aos animais, mas pode se reverter em um grande benefício financeiro. 

Os bovinos são animais que gostam de rotina e parece que apresentam 

boa memória, sendo capazes de reconhecer as pessoas envolvidas no seu 

manuseio, podendo apresentar reações específicas a cada pessoa de acordo 

com a de experiência vivida, demonstrando um aprendizado associativo, do tipo 

condicionamento operante. Produtores de todos os tamanhos e sistemas são 

capazes de conseguir introduzir hábitos que propiciam o bem-estar animal, 

conhecendo também o comportamento dos bovinos e as melhores formas de 

manejá-los.  
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Sendo assim, esse trabalho de pesquisa bibliográfica parte do panorama 

dado pelos autores e do Código Sanitário de Animais Terrestres   de 2014, 

aprovado pela Comissão Técnica Permanente do Ministério da agricultura, 

pecuária e abastecimento, abordando os quesitos básicos para o bem-estar 

animal nos sistemas de Produção de gado de corte. 

 

  A qualidade da carne e sua diferenciação no mercado nacional e  

internacional está associada ao bem-estar animal (OLIVEIRA; BORTOLI; 

BARCELLOS, 2008).  O objetivo foi realizar fazer um levantamento do bem-estar 

animal na produção de carne bovina brasileira, por meio da percepção de 

especialistas da área.  

A pesquisa busca revelar a situação atual em que se encontra a produção 

da carne bovina brasileira, mostrar quais são os aspectos que conferem 

impactos tanto em relação a eficiência produtiva, quanto em relação a  melhoria 

da qualidade da carne oferecida ao mercado consumidor. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 Esse trabalho de pesquisa pretende avaliar através de dados coletados 

ao longo da exploração do conteúdo bibliográfico, como pode ser providencial 

trabalhar com o bem-estar animal tanto para termos lucrativos, como para 

garantir uma boa qualidade no rebanho. 

A pesquisa também aborda a questão ética e o fator econômico como 

promotores aumento da produtividade e da lucratividade do rebanho e 

influenciadores da quantidade e da qualidade da carne produzida. 

Abordaremos entre as especificações, como a sociedade passa a buscar 

não só qualidade ou sanidade, mas atributos que agreguem cada vez mais 

qualidade moral e étnica a carne. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

Apresentar os conceitos, a importância e a aplicabilidade do bem-estar do 

gado bovino de corte, explicitando como o manejo adequado e a adoção de 

boas práticas podem interferir no resultado dos lucros na produção. 

 

3.2. Objetivos Específicos:  

-adotar uma visão multidisciplinar que aborde criteriosamente o animal e o 

ambiente onde ele está inserido, independentemente de considerações morais. 

-abordar a questão ética e o fator econômico como promotores do aumento da 

produtividade e da lucratividade do rebanho; 

-descrever tecnologias de manejo usadas no bem-estar do gado bovino de corte; 

-especificar os tipos de tecnologias utilizados. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1  Bem-animal - Definição  

Para termos uma definição melhor e mais ampla  sobre Sistemas de 

produção de gado de corte, precisamos definir como são todos os sistemas de 

criação de bovinos destinado à produção de carne, onde  são realizadas 

algumas ou todas as etapas a seguir : cruzamento, criação e terminação do 

bovino destinado ao consumo de carne. 

O bem-estar animal no sistema de produção de gado de corte aborda os 

aspectos que vão desde o nascimento até o abate. As demandas de mercado 

priorizam sistemas de produção que respeitam esse tramite.. O bem-estar 

animal e o respeito pela biologia dos animais de produção trazem melhores 

resultados econômicos, pois o aumento da eficiência do sistema produtivo leva a  

melhoria da qualidade do produto final (ALVES, 2007.) 

 O  OIE – Código Sanitário de Animais Terrestres  – 07/07/2014, aprovado 

pela Comissão Técnica Permanente do Ministério da agricultura, pecuária e 

abastecimento, traz em sua vesão 7, capítulo 7 os quesitos básicos para o bem-

estar animal e Sistemas de Produção de gado de corte. 
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4.2 - Código Sanitário de Animais Terrestres – 2014  

         Bem-estar animal e sistemas de produção de gado de corte são 

classificados em: 

 

4.2.1. Intensivos  

Nesses sistemas o rebanho fica confinado, estando em situação 

totalmente dependente do homem para suas necessidades básicas diárias, tais 

como abrigo, alimentos e água.  

 

4.2.2. Extensivos  

Nesses sistemas o rebanho fica em liberdade para se movimentar  

livremente e possui autonomia sobre a seleção de alimento (através de 

pastagem), consumo de água e acesso ao abrigo.  

 

4.2.3. Semi-intensivos  

Nesses  sistemas o rebanho fica aberto para se fazer uma combinação 

dos métodos da pecuária intensiva e extensiva, de forma simultânea ou 

alternada.  A combinação entre intensivo e extensivo pode ser  de acordo com 

as mudanças das condições climáticas ou estado fisiológico do rebanho.  

 

4.3. Critérios o para o bem-estar de gado de corte  

Os critérios mensuráveis a seguir são baseados em resultados e podem 

ser indicadores úteis de bem-estar animal.  A utilização desses indicadores  

devem ser adaptados às várias situações de manejo do gado de corte. 

 

4.3.1. Comportamento:  

O comportamento do gado pode indicar problemas de bem-estar animal e 

devem ser observados no manejo, como por exemplo:  diminuição da ingestão 

de alimentos, aumento da frequência respiratória ou respiração ofegante e a 

demonstração de comportamento estereotipado, agressivo, depressivo ou outros 

comportamentos anormais.  
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4.3.2. Taxa de morbidade:  

Taxas de morbidade, serve para mostrar o comportamento das doenças e 

dos agravos à saúde do gado, incluindo fatores relacionadas não só a doenças, 

claudicação, complicações pós-procedimento, frequência de lesões. 

 

Se a taxa de morbidade estiver acima dos limites, pode  ser indicador 

diretos ou indiretos do estado de bem-estar animal de todo o rebanho, para 

compreender a etiologia da doença ou da síndrome é importante para detectar.  

 

O exame post-mortem é útil para estabelecer as causas de morte em 

bovinos e saber a patologia clínica pode alertar para os doença, lesões e outros 

problemas que podem comprometer o bem-estar animal.  

 

4.3.3. Taxa de mortalidade:  

Taxas de mortalidade  podem ser indicadores diretos ou indiretos do 

estado de bem-estar animal. A análise das causas de morte, bem como o 

padrão de frequência e a distribuição de tempo da mortalidade devem ser 

registradas  diariamente, mensalmente, anualmente ou quando ocorrerem as 

principais atividades de manejo dentro do ciclo de produção.  

 

4.3.4. Alterações no peso e condição corporal  

As alterações no peso e na condição corporal dos animais em 

crescimento, pois o ganho de peso pode ser um indicador da saúde e bem-estar 

animal. Ao contrário uma mal condição corporal e perda de peso são indicadores 

de que o bem-estar animal está comprometido.  

 

4.3.5. Eficiência reprodutiva  

A eficiência reprodutiva é um indicador do estado de saúde e bem-estar 

animal. Quando o rebanho  tem baixa nas taxas de concepção, anestros com 

grandes intervalos entre uma prenhês e outra, mostram taxas altas de aborto e 

distocia com partos difíceis, esse rebanho apresenta baixo desempenho 

reprodutivo e com certeza é indicador de indicar problemas de bem-estar animal.  
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4.3.6. Aspecto físico  

O aspecto físico pode ser um indicador da saúde e bem-estar animal. 

Quando o rebanho apresenta presença de parasitas, textura ou cor anormal na 

pelagem, sujeira excessiva com os excrementos, lama ou sujeira,  

desidratação,  emagrecimento, tudo isso são indicadores que o bem-estar 

animal está comprometido. 

 

 

4.3.7. Respostas ao manejo  

O manejo incorreto com o rebanho  pode causar medo e sofrimento em 

bovinos, portanto um bom indicador de bem-estar animal pode ser analisado em 

detalhes como a velocidade e o comportamento de saída do curral ao brete de 

contenção.   

 

Precisa ser analisadas a parcela de animais que escorregam ou caem, 

animais deslocados com um aguilhão elétrico, animais feridos em cercas ou 

portões durante o manejo (chifres e pernas quebrados e lacerações).  

 

 

4.3.8. Complicações devido à procedimentos de rotina de manejo  

É comum se realizar  procedimentos cirúrgicos e não-cirúrgicos em gado 

de corte para melhorar o desempenho, bem-estar animal e a segurança 

humana. Mas o bem-estar animal pode ser comprometido se estes 

procedimentos não forem realizados corretamente causando problemas como 

infecção e inchaço, miíases e mortalidade. 

 

 

4.4. Recomendações  

Existem algumas recomendações com uma lista de critérios relevantes e 

que podem mensurar o bem-estar animal. Esses critérios não excluem outras 

medidas consideradas adequadas. Entre eles estão a Biossegurança e saúde e 

Biossegurança e a prevenção de doenças em relação ao rebanho. 
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4.4.1. Biossegurança e saúde animal  

Biossegurança e saúde animal são as medidas usadas para manter a 

saúde particular dos animais e impedir a entrada ou propagação de agentes 

infecciosos no rebanho. Um bom planejamento de biossegurança devem ser 

elaborado e implementado para se alcançar com o estado de saúde desejado e 

evitar o risco de doenças existentes no rebanho.  

 

4.4.1. Biossegurança e prevenção de doenças  

Biossegurança e prevenção de doenças são medidas usadas para conter 

às doenças constantes na lista da OIE, os planos devem estar em conformidade 

com as recomendações pertinentes encontradas no Código Terrestre. Os planos 

de biossegurança  e prevenção de doenças devem ter como finalidade o 

controle das principais fontes e vias de disseminação de patógenos como 

através dos próprios bovinos, outros animais, pessoas, equipamentos, veículos, 

ar, abastecimento de água e alimentação. 

 

4.4.3. Gestão da saúde animal  

Gestão da saúde animal consiste projetar o sistema para otimizar a saúde 

física, comportamental e o bem-estar do rebanho bovino. Para uma Gestão 

Animal de excelência seria necessário se atentar para a  prevenção, tratamento, 

controle de doenças e transtornos que afetam o rebanho e também um bom 

registro de doenças, lesões, mortalidades e tratamentos médicos veterinários.  

Um programa eficaz de Gestão da saúde animal, foca na prevenção e  no 

tratamento de doenças e transtornos diversos e com o acompanhamento de  um 

veterinário qualificado se for o caso apropriado.  

Na Gestão da saúde animal, todos que lidam com o manuseio do  

rebanho precisam ser atentos aos sinais de problemas de saúde ou de estresse, 

que levam a redução na ingestão de água e alimentos, alterações no peso e 

condição corporal, alterações no comportamento ou aspecto físico anormal.  

Os tratadores precisam ser capazes de fazer uma inspeção constante  no 

rebanho, para evitar risco de doença ou estresse. Além disso, precisam ser 

aptos a corrigirem as causas do mal que afeta o rebanho, ao suspeitarem da 

presença de doença de notificação obrigatória, deverão procurar orientação dos  

veterinários ou outros profissionais qualificados. As vacinações e outros 
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tratamentos administrados  devem ser procedidas  por pessoas qualificadas e 

com orientação veterinária.   

 Gado bovino que vive no sistema intensivo e que não pode se 

movimentar precisa de supervisão constante, tanto na identificação bem como 

no tratamento de doenças e lesões crônicas. Animais  com paralisia devem ter 

acesso à água o tempo todo e a alimentação  pelo menos uma vez ao dia. 

Transportados ou movidos a menos que seja absolutamente necessário e com 

cuidado para o tratamento ou diagnóstico. No caso de recuperação improvável, 

o sacrifício deve ser humanitário.  

 

4.5. Aspectos Ambientais  

4.5.1 Ambiente térmico  

Apesar do rebanho bovino poder  se adaptar a variadas mudanças de 

temperatura ambiental, é preciso se atentar ao fato de manter a temperatura em 

condições previstas, sem flutuações bruscas, para evitar estresse por calor ou 

frio.  

 

4.5.2 Estresse por calor  

O risco de estresse pelo calor pode acontecer  por vários fatores 

ambientais como a temperatura do ar, umidade  e velocidade do vento. Outros 

fatores se referem ao animal como a raça, idade, condição corporal, taxa 

metabólica, cor e densidade da pelagem. 

No manuseio é preciso se observar o risco de estresse por calor nos 

animais e saber suas causas. Caso o risco de estresse por calor seja  elevados 

é preciso pensar em plano de emergência como reduzir da densidade 

populacional, o fornecimento de sombra, livre acesso à água potável, e 

refrescamento pelo uso de aspersão de água que penetre no pêlo.  

 

4.5.3. Estresse por frio 

  Proteção contra condições climáticas extremas são susceptíveis para 

gerar o bem-estar dos animais, especialmente em recém-nascidos e bovinos 

jovens e adoecidos. Estruturas de abrigo naturais ou construídas pelo homem,  

acesso a alimentação e água adequada durante o estresse causado pelo frio 
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são bem vindas em condições extremas. Os tratadores devem observar o  

comportamento, incluindo posturas anormais, tremores e amontoamento.  

 

4.5.4 Iluminação  

Bovinos confinados sem acesso à luz natural, deve ter fornecida 

iluminação suplementar suficiente para a sua saúde e bem-estar, assim  facilita 

o comportamento natural do rebanho e permite uma inspeção adequada.  

 

4.5.5 Qualidade do ar  

A boa qualidade do ar é importante para a saúde e o bem-estar do 

rebanho, sendo afetada por gases poeiras e microrganismos, principalmente em 

sistemas intensivos. Fatores como a densidade da população, o tamanho do 

rebanho, qualidade do piso, cama, gestão de resíduos, projeto de construção e 

sistema de ventilação podem influenciar na qualidade desse ar. Uma má 

qualidade do ar e ventilação e um alto nível de amônia podem causar doenças 

respiratórias e desconforto.  

 

4.5.6 Ruídos  

Apesar dos bovinos serem adaptáveis a diferentes níveis e tipos de ruído,  

a exposição do rebanho a ruídos repentinos ou altos deve ser minimizada 

sempre que possível para evitar o estresse e reações de medo. O equipamento 

e maquinário devem ser construídos, instalados, operados e mantidos de modo 

a causar o mínimo possível de ruído.  

 

4.5.7 Nutrição  

O gado bovino de corte tem suas exigências nutricionais  bem definidas, 

com conteúdo energético, proteína, minerais e vitaminas contidos na dieta para  

determinar o crescimento, eficiência alimentar, eficiência reprodutiva e 

composição corporal. O rebanho deve ter acesso a quantidade e qualidade  

alimentação balanceada, adaptada qualitativa e quantitativamente para atender  

suas necessidades fisiológicas. Rebanho extensivos correm o risco, de ter o 

acesso à alimentação cessados ,deixando o bem-estar em risco. Caso isso 

aconteça é preciso assegurar que mitigação sejam implementadas, mas se não 
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estiver disponível, devem ser tomadas medidas para evitar o jejum, incluindo o 

abate, venda, transferência do gado, ou o sacrifício.  

Todo o rebanho precisa de fornecimento adequado de alimento e acesso 

à água palatável, que atenda às suas necessidades fisiológicas e que seja livre 

de contaminantes nocivos para sua saúde  

 

4.5.8 Piso, camas, superfícies de descanso e áreas ao ar livre 

 Em todos os sistemas de produção de bovinos é necessário um lugar 

bem drenado e confortável para o descanso dos animais, com espaço suficiente 

para se deitarem e descansarem ao mesmo tempo. Piso do curral em sistemas 

intensivos de produção pode ter impacto significativo no bem-estar do animal, 

pois água em excesso e acúmulo de fezes, não devem atingir toda a área útil e 

não devem ser de profundidade que possa comprometer o bem-estar animal. Os 

currais não devem acumular água excessivamente e  devem ser limpos sempre. 

Superfícies de concreto devem ser texturizadas para fornecer equilíbrio 

adequado para o animal.  

 

4. 5.9. Ambiente social  

O ambiente social precisa ser levado em consideração no manejo de 

bovinos para alcançar bem-estar animal, especialmente em sistemas intensivos. 

Tais aspectos resultam em problemas na sexualidade exacerbada, 

comportamento de intimidação, mistura de novilhas e novilhos, alimentação de 

animais de diferentes tamanhos e idades nos mesmos currais, alta densidade 

dada população, espaço insuficiente nos comedouros, o acesso insuficiente à 

água e mistura de touros.  

O manejo de bovinos em todos os sistemas deve levar em conta as 

interações sociais dentro dos grupos, cercas adequadas devem ser 

providenciadas diminuir problemas de bem-estar animal que possam ser 

causados pela mistura inadequada de grupos de bovinos.  

 

4.6.0. Densidade populacional  

Grandes densidades populacionais podem aumentar a ocorrência de 

lesões e causar problemas na taxa de crescimento, eficiência alimentar e no 
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comportamento relacionadas  com a locomoção, repouso, alimentação e 

ingestão de água.  

A densidade populacional deve evitar a aglomeração, o que  inclui a 

capacidade de se deitar livremente, sem o risco de lesões, mover-se livremente 

ao redor do curral e ter acesso à alimentação e água, favorecendo  o ganho de 

peso e a duração do tempo de descanso.  

Medidas corretivas, como a redução de densidade populacional ou um 

ajuste devem ser feitos para que haja disponibilidade de alimentação  

 

4. 6.1. Proteção contra predadores  

O rebanho precisa ser protegido tanto quanto possível dos predadores, 

para evitar situações de estresse e medo. Segurança gera uma sensação de 

bem-estar animal. 

 

 4.7. Manejo  

4.7.1. Seleção genética  

Escolher uma raça ou subespécies para um local ou sistema de produção,  

geneticamente selecionados, com características benéficas tais como, instinto 

maternal, facilidade de parto, peso ao nascer, capacidade de amamentar, 

conformação corporal e temperamento podem colaborar para o bem-estar  e 

saúde animal. 

. 

4.7.2. Manejo reprodutivo  

A distócia pode ser um risco de bem-estar para o gado de corte. Novilhas 

não devem ser emprenhadas antes que estejam suficientemente maduras para o 

parto de modo a não se tornarem nem muito gordas nem muito magras. Vacas 

que forem observadas como tendo dificuldade no parto devem ser assistidas por 

um tratador competente o mais rápido possível assim que os sinais forem 

detectados.  

 

 4.7.3. Colostro  

Imunidade conferida pelo colostro geralmente depende de o quanto antes 

o bezerro o recebe, bem como da qualidade e do volume ingeridos, devem-se 



19 
 

sempre que possível, garantir que os bezerros recebam colostro suficiente 

dentro de 24 horas após o nascimento 

 

 4.7.4. Desmame  

O desmame significa a fase da vida do bezerro na qual há mudança da 

fase de dieta láctea para dieta fibrosa. No sistema de produção de gado de corte 

o desmame é um período estressante na vida do animal. Bezerros devem ser 

desmamados apenas quando seu trato digestório apresenta desenvolvimento 

suficiente para manter seu crescimento e bem-estar. Existem várias estratégias 

de desmames utilizadas no sistema de produção de gado de corte. São elas: 

separação brusca da mãe, separação por meio de cerca e uso de aparelho no 

focinho para desencorajar a sucção do leite. Cuidados especiais devem ser 

adotados . 

 

4.7.5. Práticas de manejo dolorosas  

Práticas de manejo que têm potencial de causar dor são rotineiramente 

praticadas no bovino por razões de eficiência produtiva, saúde, bem-estar animal 

e segurança ao homem. Esses procedimentos devem ser realizados de modo a 

causar o mínimo de dor e estresse ao animal. Tais procedimentos devem ser 

praticados o mais cedo possível ou fazer uso de anestesia ou analgesia sob a 

recomendação ou supervisão do médico veterinário.  

 São exemplos de práticas dolorosas:  

castração 

descorna 

esterilização  

corte de cauda 

identificação. 

 

4.7.6. Manejo e inspeção  

Bovinos de corte devem ser inspecionados em intervalos apropriados, de 

acordo com o sistema de produção e os riscos para a saúde animal e bem-estar. 

Em sistemas intensivos, os animais devem ser inspecionados pelo menos uma 

vez ao dia.  
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A inspeção com maior frequência pode ser benéfica às seguintes 

categorias: bezerros recém-nascidos, vacas em terço final de gestação, bezerros 

recém-desmamados, e animais submetidos a estresse ambiental ou 

procedimentos dolorosos e no pós-cirúrgico. 

. Os bovinos que estiverem doentes ou machucados deverão receber 

tratamento apropriado na primeira oportunidade por tratadores capacitados. Se 

forem incapazes de proporcionar o tratamento adequado, deverá ser procurado 

auxílio veterinário. Caso o animal tenha mal prognóstico com pouca chance de 

recuperação, o sacrifício humanitário deverá ser realizado o mais breve possível. 

 Quando o gado de corte de criação extensiva é arrebanhado para as 

instalações, ele deve ser conduzido tranquilidade e com calma respeitando o 

passo do animal mais lento. Condições climáticas devem ser levadas em 

consideração e os animais não devem se arrebanhados em situações climáticas 

extremas de frio ou calor,   sofrimento sofrimento.  

O rebanho se adapta bem a diferentes entornos visuais. Entretanto, a 

exposição a movimentos súbitos, persistentes ou contrastes visuais deve ser 

minimizada, na medida do possível, para evitar estresse e reação de medo.  

 

4.7.7. Formação/treinamento de pessoal  

Todos os responsáveis pelo rebanho devem ter a capacitação necessária 

de acordo com suas responsabilidades. Também devem possuir conhecimentos 

sobre criação de bovinos, comportamento animal, biossegurança, sinais clínicos 

de doenças. Devem ainda estar familiarizados com os indicadores de ausência 

de bem-estar dos animais, tais como estresse, dor, desconforto e sobre a forma 

de como aliviá-los. A capacitação pode ser adquirida por meio de educação 

formal ou experiência prática.  

 

4.7.8. Planos de emergência  

Os produtores de bovinos de corte devem ter planos de emergência para 

cobrir eventuais falhas no abastecimento de energia, água e alimento que 

venham a comprometer o bem-estar de seus animais. Estes planos devem 

conter dispositivos de alarme que informem as falhas para detectar disfunções, 

geradores elétricos de segurança, acesso a serviços de manutenção, 

capacidade de armazenamento de água nas instalações, recursos de entrega de 
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água em domicílio, armazenamento adequado de alimentos na propriedade ou 

substituição alternativa de alimentos.  

 

4.7.9.  Localização, construção e equipamento  

Propriedades com bovinos de corte devem possuir localização geográfica 

apropriada que beneficie a saúde, bem-estar e produtividade dos animais. Todas 

as instalações devem ser construídas, mantidas e operadas para minimizar os 

riscos ao bem-estar dos animais. Equipamentos para manejo e contenção de 

bovinos de corte só devem ser usados de modo que minimizem os riscos de 

lesões, dor ou sofrimento. Os animais mantidos em sistemas intensivos ou 

extensivos de produção devem ter espaço suficiente para satisfazer suas 

necessidades de conforto e socialização  

 

 4.7.10. Sacrifício humanitário 

 Para animais doentes ou feridos, deve ser feito um diagnóstico rápido 

para determinar se o animal deve ser sacrificado de forma humanitária ou 

receber um tratamento adicional. A decisão sobre o procedimento de sacrifício 

humanitário deve ser tomada por profissional capacitado. As razões para o 

sacrifício humanitário podem ser. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Webster (2001), alerta para o fato que a própria Organização Mundial do 

Comércio trata os animais de fazenda como mercadorias, não reconhecendo  

que animais têm sentimentos e devem ser protegidos de sofrimento 

desnecessário. Se os animais são tratados como mercadorias, quem define o 

limite legal do que é sofrimento desnecessário será regulado pelo mercado. Este 

dilema só se resolve quando o bem-estar animal coincidirem  com os interesses 

da população. 

 Para se ter mudanças conceituais, o custo é baixo e o melhor é que 

essas mudanças trazem benefícios associados ao manejo e ao retorno 

financeiro. São mudanças na abordagem do sistema produtivo  que podem e 

devem ser aplicadas na produção  desenvolvendo relações positivas no dia a dia 

das propriedades rurais, não sendo necessários grandes investimentos para que 

isto seja alcançado.  
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Mas é preciso uma mudança no comportamento das pessoas envolvidas, 

técnicos, produtores ou peões, sendo um processo educativo, com critérios 

estabelecidos e bem ajustados a cada sistema de criação, prontos para 

identificar  falhas, desenvolver métodos de treinamento e monitorando a 

evolução das equipes de trabalho. 

A proposta básica deste trabalho foi conhecer a relação entre bem-estar 

animal e a bovinocultura de corte do Brasil. A pesquisa permitiu fazer um 

levantamento de dados substanciais, mostrando que o bem-estar animal está 

entremeado em toda a cadeia produtiva, desde a parte social até a parte 

econômica.  

A questão  de bem-estar animal começa na ética e justiça em relação aos 

animais e termina numa melhor qualidade da produção e lucratividade. Na 

produção e manejo de bovino de corte, os pontos mais críticos são o desconforto 

e a dor, a presença de doenças, a falta de liberdade dos animais para 

expressarem um comportamento natural, a questão do clima e da falta de 

espaço nos confinamentos. A questão do bem-estar na logística, é uma das 

mais preocupantes, fatores como adequação do transporte, duração, condições 

de embarque, entre outros, deixam muito a desejar e muitas vezes não atendem 

aos mínimos requisitos.  Existe um grande luta por normas pelo abate 

humanitário.  

O Brasil ainda precisa avançar muito em vários aspectos da produção 

para poder atender aos requisitos de bem-estar animal. Além disso, ainda há 

questões sociais importantes a serem resolvidas. Quando direcionada para os 

pontos de interesse, a pesquisa permitiu fazer um levantamento dos critérios 

mensuráveis baseados em resultados de pesquisa, que além de trazer um 

entendimento dos vários pontos de vista, enxergando melhor, assim, o contexto 

geral. 

Além disso, ainda há questões sociais importantes a serem resolvidas 

para se poder ter um mercado interno onde exista uma demanda por parte do 

consumidor, tais como educação, conscientização, poder aquisitivo, entre outras, 

para que o consumidor passe a exigir do mercado não apenas os aspectos de 

preço, mas também aspectos de qualidade do produto e bem-estar animal.     

Existe espaço para mudanças na legislação, criando normas específicas 

para o bem estar animal, já que hoje estas questões só se encontram dentro de 
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outras normas de forma mais vaga. São necessárias leis que regularizem o 

sistema de transporte de animais, que incentivem o treinamento das pessoas 

envolvidas e, acima de tudo, se faz necessária a conscientização e fiscalização 

efetiva em toda a cadeia da produção. 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
ALVES R. G. de O. Boas práticas agropecuárias - bovinos de corte . Campo Grande/ MG: 
Embrapa Gado de Corte, 2007.  
 
BRAGA J. S.; MACITELLI F.; LIMA V. A.; DEISEL T.; O modelo dos “Cinco Domínios” do 
bem-estar animal aplicado em sistemas intensivos de produção de bovinos, suínos e 
aves. Revista Brasileira de Zoociências 19(2): 204-226. 2018. 
 
 BROOM, D. M. Indicators of poor welfare. British Veterinary Journal, London, v. 142, p. 
524-526, 1986.  
 
CÓDIGO SANITÁRIO DE ANIMAIS TERRESTRES –OIE 2014- Comissão técnica Permanente 
de Bem-estar Animal – Ministério da Agricultura, Pecuária e  Abastecimento- bem-estar animal e 
sistemas de produção de gado de corte - comissao.bea@agricultura.gov.br   
 
COMBRIDGE E-LEARNING INSTITUTE. (2006). Online cenrticate in animal welfere; 
monitoring systems & codes of practice. Cambridge1 CD-ROM.  
 
CARROLL, J. A,; FORSBERG, N. E. Influence of stress and nutrition on cattle immunity. 
Veterinary Clinies of North America: Food Animal Practice, v. 23, n. 1. P. 105-149, 2007.  
 
COSTA E SILVA, E. V.; RUEDA, P. M.; CARNEIRO, R. C. P. B.; MACEDO, G. G.;  
 
EUCLIDES FILHO, K. A pecuária de corte no Brasil: novos horizontes, novos desafios. 
Campo Grande: EMBRAPA-CNPGC, 1997. 28 p. (EMBRAPA-CNPGC. Documentos, 69).  
 
FRASER, A. F.; KHARB, R. M.; MCCRIDLE, C. et al. Capacitação para implementar boas 
práticas de bem-estar animal – Relatório do Encontro de Especialistas da FAO, 2008. Roma: 
FAO, 2009. 60 p.  
 
HÖTZEL M. J.; FILHO L. C. P. M.; Bem-estar Animal na Agricultura do Século XXI. 
Universidade Federal de Santa Catarina, Revista de Etologia, v. 6, n. 1, p. 03-15, 2004.  
 
LUCHIARI FILHO, A. A pecuária de carne bovina. São Paulo: A Luchiari Filho, 2000. 134p. 
MATTERI, R.L; CARROLL, J. A.; DYER, C,J. Neuroendocrine responses to stress. In: The 
biology of animal stress. P. 43-76, 2000.  
 
MELLOR, D.J. 2016. Updating animal welfare thinking: Moving beyond the “Five Freedoms” 
towards “a Life Worth Living”. Animais 6 (3): 21.  
 
MELLOR, D.J. 2017. Operational Details of the Five Domains Model and Its Key 
Applications to the Assessment and Management of Animal Welfare. Animals 7(8):60.  
 
MELLOR, D.J. & BEAUSOLEIL, N.J. 2015. Extending the ‘ Fuve Domains’ model for animal 
welfare assessment to incorporate positive welfare states. Animal welfare 24: 241-253.  
 
MIRANDA, D. L.; CARVALHO, J. M.; KARIM, M. THOMÉ. Bem-estar animal na produção de 
carne bovina brasileira. Informações Econômicas, SP, v. 43, n. 2, 2013.  
 



24 
 

RUSSI, L. S.; ROSA, M. S.; BARBALHO, P. C.; COSTA-E-SILVA, E. V.; ZÚCCARI, C. E. S. N. 
Etologia aplicada em bovinos. Revista de Etologia, v. 10, n. 1, p. 45-53, 2011.  
 
SANT’ANNA, A. C.; PARANHOS DA COSTA, M. J. R. Avaliação do bem-estar de animais de 
produção. In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOÉTICA E BEM ESTAR ANIMAL, 04 a 06 de 
agosto de 2010 - UFMG – Belo Horizonte – MG. Ciênc. vet. tróp., Recife-PE, v. 13, s. 1, p. 29-35, 
2010.  
 
SILVA, ALINE ALVES DA; BORGES, LUIZ FELIPE KRUEL. “Conceitos e considerações sobre 
bem-estar animal na produção de bovinos” – 18/08/2016 –  

STRICKLIN, W.R.; KAUTZ-SCANAVY C.C, (1984). The role of behavior in cattle production: a 
review of research. Appl. Anom. Ethol., 11: 359-390  
 
TSIGOS, C. & CHROUSOS, G.P. 2002. Hypothalamic-pituitary-adrenal acis, neuroendocrine 
factors and stress. Journal of Psychosomatic Research 53 (4): 865- 871.  
 
VALLE, E. R. Boas práticas agropecuárias: bovinos de corte: manual de orientações. 2. ed. 
Campo Grande: Embrapa Gado de Corte, 2011. 69 p. 
 
 WEBSTER, A. J. F. (2001). Farm animal welfare: The five freedoms and the free Market. The 
Veterinary Journal,161,229-237  
 
ZÚCCARI, C. E. S. N. Estratégias para avaliar o bem-estar animal em animais em 
reprodução. In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOÉTICA E BEM ESTAR ANIMAL, 04 a 06 
de agosto de 2010 - UFMG – Belo Horizonte – MG. Ciênc. vet. tróp., Recife, v. 13, s. 1, p. 20-28, 
2010. 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 
 
 
 

 


