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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Medicina Veterinária está passando por uma transformação significativa para 

atender à crescente valorização do bem-estar dos animais, exigindo uma demanda de 

conhecimento e atuação nesta área. E ao mesmo tempo, para aumentar a eficiência dos sistemas 

de produção, várias mudanças foram realizadas no ambiente a fim de se intensificar a atividade. 

Os bovinos são animais capazes de se adaptar as mudanças, contudo, se essas alterações não 

respeitam a sua fisiologia e comportamento, o bem-estar desses animais pode ser comprometido 

e consequentemente a produtividade será afetada. 

O segmento da indústria de carne bovina é economicamente muito importante, entretanto, 

sabe-se que a maior fração dos bovinos abatidos no Brasil é mantida em pastagens, por isso é 

fundamental que a pecuária se modernize, com produtos diferenciados, produzidos com respeito 

ao animal e, consequentemente, torne-se uma atividade cada vez mais competitiva frente às 

demais atividades agropecuárias. 

Outros motivos que levam a preocupação com o bem-estar dos animais de fazenda são 

inquietações de origem ética, o efeito potencial que este tem na qualidade dos alimentos e, por 

último, as conexões entre bem-estar animal e comercialização internacional de seus produtos de 

origem animal. 

A alta produtividade não é necessariamente sinônimo de bem-estar, mas, quando o bem-

estar é pobre, pode haver quedas no ganho de peso, na reprodução e no crescimento, aumento da 

incidência de doenças e produção de carne de qualidade inferior. O baixo controle no bem-estar 

animal pode reduzir a expectativa de vida dos animais, pela ocorrência de lesões no corpo, 

imunossupressão, patologias comportamentais, conversão alimentar baixa, dentre outras 

(HÖTZEL & MACHADO, 2004). 

A industrialização da pecuária, caracterizada pela “alta densidade de concentração de 

animais e/ou pelo confinamento, pelas taxas de crescimento forçado, alta mecanização e baixos 

níveis de emprego” tem suscitado fortes críticas aos métodos empregados na produção de carne. 

Dessa forma, atualmente, divulga-se muito o bem-estar animal e a qualidade da carne bovina, 
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pois 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 (FROEHLICH, 2016). 

Seguindo essa tendência, a indústria da carne tem buscado alternativas de comercialização 

e fidelização do público, investindo nos últimos anos em produtos diferenciados para clientes 

exigentes e dispostos a pagar mais por qualidade extra. Esta iniciativa gera reflexos em toda 

cadeia produtiva, de pecuaristas a restaurantes, consolidando a cadeia e, ainda mais, os produtos 

destinados a este tipo de mercado, baseados em qualidade certificada, desde a origem e do 

comprometimento com o bem-estar dos animais (PAULINO, OLIVEIRA e DUARTE, 2012). 

Com o exposto acima, objetivou-se realizar uma revisão de literatura sobre os aspectos 

técnicos voltados para a ciência do bem-estar animal aplicada a bovinocultura de corte, bem 

como, evidenciar os aspectos econômicos envolvidos nessa nova tendência dentro da produção 

animal. 

 

  

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Bem-estar animal 

 

Broom (1986) caracterizou o bem-estar animal (BEA) como o estado de um dado 

organismo durante suas tentativas de se ajustar ao ambiente, sendo uma característica própria de 

um animal. Este estado pode variar de muito bom a muito ruim, sendo de importância a sua 

manutenção. Um critério essencial para a definição de bem-estar animal deve considerar a 

característica do animal individual, e não algo proporcionado ao animal pelo homem. O bem-

estar do animal pode melhorar como resultado de algo que lhe seja fornecido, mas o que se lhe 

oferece não é, em si, bem-estar (BROOM & MOLENTO, 2004). 

De acordo com o Código Sanitário dos Animais Terrestres (2014), os critérios mensuráveis 

para o bem-estar dos bovinos de corte devem ser baseados em resultados, especificamente 

aqueles mensuráveis no animal, pois são indicadores úteis de bem-estar animal. Além disso, deve 

ser mensurado de forma cientifica, independentemente de considerações morais, sendo uma 

mensuração objetiva. Esta é uma ciência que integra conceitos de diversas áreas do 

conhecimento tais como fisiologia, genética, etologia e ecologia para se chegar a uma definição 

bem esclarecida de Bem-Estar Animal (PARANHOS DA COSTA, 2005). 

Além dessa multidisciplinariedade, o BEA deve considerar aspectos importantes de 

manejo, como aqueles descritos pelas cinco liberdades. De acordo com Lima et al (2012), essas 

liberdades desenvolvidas pelo Conselho do Bem-Estar de Animais de Produção do Reino Unido 

(Farm Animal Welfare Council – FAWC) são: a) liberdade fisiológica (livres de fome e sede); b) 

liberdade ambiental (livres de desconforto); c) liberdade sanitária (livres de dor, ferimentos e 

doenças); d) liberdade comportamental (livres para expressar seu comportamento natural); e) 

liberdade psicológica (livres de medo e angústia). Considerando esses aspectos, sistema de 

produção inadequado pode aumentar os níveis de estresse e incidência de doenças, gerar 
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ausência de espaço individual adequado, isolamento social, impossibilidade de se movimentar, 

monotonia, maus tratos, entre outros. Todos esses fatores vão predispor ocorrências de lesões dos 

animais e consequentemente perda na eficiência de produção, comprovando que o mau manejo 

do rebanho bovino significa prejuízo. 

Alguns estímulos necessários para encontrar as condições ideias de bem-estar de bovinos 

são importantes no sistema de produção, tais como um espaço para manter suas atividades em 

um contexto social equilibrado; abrigos que devem protegê-los dos rigores do clima; e os 

alimentos, incluindo forragens, água e suplementos (PARANHOS DA COSTA, 2005).  

O BEA também pode ser afetado por outros fatores, tais como o clima, desastres naturais e 

parasitas. Assim, as adaptações das raças a determinados ambientes também possuem influência 

sobre a sanidade desse animal, como, por exemplo, a resistência de Bos indicus a parasitas como 

carrapatos e helmintos e que seria comprometido em outras raças (PETHERICK, 2005). 

Grande parte dos bovinos criados para corte no mundo ainda vivem em sistemas 

extensivos, criados a pasto, apresentando baixos problemas relativos ao seu bem-estar quando 

comparados com outras espécies em confinamento. Os principais problemas ainda relacionados a 

esses animais são a descorna e a castração, procedimentos que também possuem poucos 

trabalhos que relacionam a temática com o BEA (GRANDIN, 2014), além do uso de ferramentas 

inadequadas para manejo (gritos, pancadas e ferrões) e o processo de marcação (PARANHOS 

DA COSTA, 2005). 

 

2.2 Fatores comportamentais e bem-estar de bovinos 

 

A etologia aplicada estuda o uso da ciência comportamental nos diferentes ramos da 

ciência animal. Considerando que na bovinocultura de corte, fatores relativos ao comportamento 

são importantes tanto para aspectos de produção quando de sanidade, sendo essa uma evidência 

importante a ser considerada no BEA.  

Os maiores riscos para a diminuição do bem-estar decorrem da ausência ou deficiência dos 

recursos necessários para a espécie, levando a um aumento da competição entre animais e com 

prejuízos óbvios para os submissos (PARANHOS DA COSTA, 2005), aspecto comportamental 

pouco trabalhado por pecuaristas. 

Em um experimento no qual foi avaliado as diferenças entre padrões de comportamento 

defensivo e maternal em vacas (95% Red Angus, 5% Angus x Hereford), observou-se que o 

padrão de pelo espiralado (HW) na testa destes animais pode ser utilizado para avaliar 

temperamento e que vacas com mais HW vocalizaram a uma distância maior que vacas em 

outros grupos quando afastadas de suas crias, demonstrando que estas são mais vigilantes. 

Assim, vacas com uma posição maior de padrão de pelo espiralado na testa, são mais excitáveis e 

mais facilmente agitadas durante a contenção (FLÖRCKE et al., 2012). 

Esse dado se torna importante visto que o gado com um temperamento mais calmo, menos 

excitável, possui maior ganho de peso diário, enquanto aqueles facilmente estressados tendem a 

ganhar menos peso por dia. Porém, a característica que condiz com animais a pasto seria a mais 
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adequada com o padrão de pelo espiralado na testa, já que, selecionando esses animais, o cuidado 

parental prevaleceria na população, o que seria ideal caso ocorra a predação por animais 

domésticos e silvestres em sistemas extensivos. Ou ainda, pode-se selecionar animais que na 

contenção apresentam um tamanho adequado de padrão de pelo espiralado na testa e não são 

agitadas, mas que deixam a contenção com moderada velocidade (FLÖRCKE et al., 2012). 

Como visto acima, a seleção de comportamentos é dependente do tipo de animais e sistema 

trabalhado. 

Como visto anteriormente, o fator temperamento é importante ao considerar a 

produtividade do rebanho. Pode ser mensurado por resposta de fuga e outras respostas 

comportamentais. Animais de um rebanho que são medrosos, nervosos ou que apresentam reação 

de fuga muito alarmante são difíceis para serem manuseados e mais prováveis de responderem 

de uma maneira exagerada e sofrerem injurias e lesões. Mensuramentos de distância de fuga 

estão relacionados a mudanças de peso vivo do animal e eficiência de conversão alimentar 

podendo ser mensurada através do tempo que o animal gasta para se distanciar quando liberado 

de um tronco de peso. Esse parâmetro também possui caráter genético. Animais com menor 

distancia de fuga são menos propensos a estresse pré-abate o que implica em alterações da 

qualidade da carne (PETHERICK, 2005). 

O comportamento alimentar e a dieta ofertada também possuem influência sobre o bem-

estar desses animais. Uma nutrição inadequada ou a ingestão de plantas tóxicas para a espécie 

afetam o BEA. Dependendo da duração do período seco, da classe do gado, e da condição do 

mesmo ao entrar na estação seca e na quantidade e qualidade do pasto disponível, perdas podem 

constituir 10% do peso vivo ou mais. Assim, a prevenção de comportamentos de apetite 

anormais como a pica (ingestão anormal) é importante. Comportamentos como estes são 

geralmente agravados devido a deficiência de minerais no pasto. Exemplo clássico é a procura de 

ossos para o gado mastigar, sendo um indicativo de deficiência de fosforo no pasto. Uma 

ferramenta comportamental que pode ser utilizada para a melhoria das condições e do bem-estar 

de bovino são os testes de preferência. Leea et al. (2013) testou se o gado (Angus steers) prefere 

gastar tempo a pasto (5 ha) ou em um feedlot (25x10m) com pastagens diferindo em frequência 

de alta (3900 Kg DM/ha) e baixa (1900 Kg DM/ha) oferta. Alimentos estavam disponíveis ad 

libitum no pasto e animais foram monitorados com tags eletrônicos. Foram registrados o tempo 

em que os animais permaneceram deitados e em estação. O gado demonstrou preferência no 

pasto, onde gastaram 75% do tempo e esse comportamento não foi influenciado pelo tipo de 

tratamento de alimentação, temperatura ou estação de chuva. Houve preferência pelo 

confinamento no período da manhã (61% dos animais) o que coincidiu com o horário de 

alimentação. Também foi demonstrado preferência por dormirem no pasto e quando oferecidas 

com a dieta de alta oferta, os animais tenderam a permanecer maior tempo em pé enquanto 

pastando. 

A aprendizagem desses animais também deve ser levada em consideração em termos de 

adequado estado de bem-estar. Sabe-se que os bovinos têm elevada capacidade de aprendizagem, 

portanto processos de habituação e condicionamento visam facilitar o manejo nos currais de 
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manejo intensivo. Quintiliano e Paranhos (2007) demonstraram que animais mestiços tendem a 

acompanhar o comportamento gregário e quase sempre agrupado do nelore, característica que 

facilita o manejo e demanda menos mão de obra. Nos gráfico 1 e 2 pode-se observar que os 

animais da raça Nelore tende a aprender mais fácil os processos de condicionamento e 

habituação em relação a animais leiteiros, uma vez que gastaram um tempo menor durante o 

processo aplicado em quatro dias de trabalho. Na habituação o vaqueiro deve ser treinado à 

acostumar o bovino às pessoas, locais e manejos, sem que tenham que receber nenhuma 

recompensa para isso, facilitando o manejo intensivo nos currais. Já no condicionamento, rações 

podem ser oferecidas após os animais apresentarem o comportamento desejado, dia após dia, 

reduzindo gradualmente o tempo e a frequência do empacamento durante o manejo (após a 

passagem pelo tronco de contenção ou balança). 

 

Gráfico 1: Efeito do condicionamento em garrotes Nelore e mestiços leiteiros. 

 

 

Fonte: Adaptado de Quintiliano e Paranhos, 2007. 

 

Gráfico 2: Frequência de empacamentos que garrotes da raça Nelore e mestiços leiteiros apresentaram durante o 

processo de condicionamento aplicado em quatro dias de trabalho.  

 

 

Fonte: Adaptado de Quintiliano e Paranhos, 2007. 
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2.3 Estresse e bem-estar animal 

 

Animais submetidos a uma situação de dor ou medo, tem o seu comportamento e fisiologia 

modificados, o que envolve vários aspectos do sistema endócrino e nervoso, postura normal, 

movimentos corporais e outros. Para identificar o estado de BEA, deve-se avaliar o 

comportamento e o desempenho, pois variações negativas nestes podem ser interpretadas como 

sinalização de estado negativo (GALLO, 2002). 

O estresse prolongado, ou crônico, através da ação continuada de catecolaminas e 

glicocorticóides, tem repercussões negativas no sistema imunológico, reprodutivo e no 

crescimento. O estresse pode ainda interferir com a memória dos animais e acarretar em menor 

capacidade cognitiva. Isto, por sua vez, pode gerar comportamentos inapropriados e afetar 

negativamente o bem-estar do animal (HÖTZEL & MACHADO, 2004). 

A rápida resposta de “alarme” (síndrome de emergência) e a resposta do organismo durante 

um período mais longo ao estresse (síndrome geral da adaptação), atuam sobre o metabolismo 

orgânico, aumentando o catabolismo protéico, a gliconeogênese no fígado, e inibindo a absorção 

e a oxidação da glicose, além de estimular o catabolismo de triglicerídeos no tecido adiposo. A 

importância disso está no fato de que os estressores crônicos mobilizam energia constantemente, 

desviando-a da produção (PRATES et al., 2015). 

Em qualquer avaliação de bem-estar, é necessário levar em conta as variações individuais 

ao se enfrentar adversidades e nos efeitos que as adversidades exercem sobre os animais.  E 

diante das mudanças o animal tenta se adaptar e isso pode resultar em queda de produtividade em 

decorrência do estresse adquirido (BROOM & MOLENTO, 2004). 

 

2.4 Manejo racional na bovinocultura de corte 

 

O manejo racional é uma técnica que se coloca de forma oposta ao manejo agressivo. O 

aumento do nível de medo dos animais, dificulta o manejo e resulta em estresse agudo ou 

crônico; lesões (hematomas, fraturas e cortes), danos nas instalações e riscos de acidentes para os 

trabalhadores. Assim, o conhecimento e o respeito aos animais melhoram o seu bem-estar, 

propiciando, consequentemente, melhores resultados econômicos, quer pelo aumento da 

eficiência do sistema de criação, quer pela obtenção de produtos de melhor qualidade. Esse é o 

princípio que orienta o manejo racional de bovinos de corte (PARANHOS DA COSTA, 2005). 

O manejo racional assume que as pessoas que irão trabalhar com os animais disponham de 

três condições básicas (PARANHOS DA COSTA, 2005): 

a) Assumam atitude humanitária, reconhecendo-os como seres sencientes e respeitando esta 

qualidade; 

b) Conheçam sobre o comportamento dos animais, levando isso em conta para as técnicas 

de criação e manejo; 
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c) Tenham responsabilidade na execução das ações de manejo, reconhecendo as situações 

que colocam o bem-estar dos animais em risco e buscando alternativas que possam 

minimiza-las ou evita-las. 

A relação do tratador com o animal também possui influências sobre o bem-estar dos 

animais, sendo necessário um profissional que tenha competência e realize um cuidado adequado 

aos animais manejados. Internacionalmente, existem acreditações que garantem o treino da 

equipe para as boas práticas com o gado (Cattlecare, Truckcare e Live export Shipboard 

Program). A gestão dos recursos humanos deve ser adequada e os mesmos devem se encaixar no 

perfil em termos de atitude e comportamento em ordem a reduzir o medo nos animais e aumentar 

a qualidade da produção (PETHERICK, 2005). 

Hemsworth (2003) mostrou que alguns fatores como a motivação para trabalhar, o 

aproveitamento durante o trabalho e as condições do emprego estão relacionadas com as atitudes 

dos funcionários com os animais. O autor também sugere que sessões em grupo com foco em 

técnicas de modificação cognitivo-comportamental possam auxiliar se o desejo é demonstrar aos 

atuais trabalhadores a melhor forma de manejo. 

Apesar disso, a aceitação as práticas de manejo racional podem ser difíceis. Como 

exemplo, tem-se a aplicação do Programa de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) da Embrapa 

para Bovinos de Corte em uma fazenda no Mato Grosso.  Na rotina de aplicação desse programa, 

vaqueiros e campeiros tiveram resistência as BPA introduzidas na fazenda, incluindo demissões 

por incompatibilidades com método de bem-estar animal.  Contudo, após a implantação da BPA, 

os funcionários viram que ela é a melhor forma de lidar com o gado, sem oferecer riscos ao 

mesmos e nem aos animais e sua carne. O BPA é um conjunto de normas e de procedimentos 

que torna os sistemas de produção mais rentáveis e competitivos, assegurando a oferta de 

alimentos seguros, oriundos de sistemas de produção sustentáveis. Este programa pode contribuir 

para a redução da emissão dos gases de efeito estufa uma vez que reduz a idade de abate, prima 

por qualidade das pastagens e práticas conservacionistas e eticamente adequadas (FROEHLICH, 

2016). 

Animais que passam por um tratamento neutro/positivo (ambiente de qualidade com 

recursos disponíveis e a associação disso com a presença do tratador) logo após o desmame 

demonstraram menos medo de pessoas e tiveram menores níveis de cortisol plasmático de 

acordo com Petherick (2005). 

Foi demonstrado também que um dos principais pontos críticos no manejo de vacinação 

contra febre aftosa são as lesões ocasionadas devido a contenção.  O manejo racional resulta em 

menor ocorrência de comportamentos indesejáveis como o pular, deitar e subir em cima de outro 

animal e de sangramento no local da vacinação, apesar de não apresentar diferença significativa 

em relação ao tempo (9,3 s/cabeça no manejo racional e 10,2 s/cabeça no manejo convencional). 

(CHIQUITELLI NETO et al., 2012). 

Algumas práticas básicas podem ser aplicadas seguindo o manejo racional: a) circular com 

calma no curral; b) trabalhar sem pressa; c) evitar movimentos rápidos e violentos; d) evitar 
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barulhos e gritos; e) não agredir os animais; f) evitar situações que os distraiam; e, g) manejar 

sempre pequenos grupos de animais (PARANHOS DA COSTA, 2005).  

 

 

2.5 Bem-estar no desmame e na fase de cria 

 

A fase de desaleitamento é um dos gargalos verificados na criação de bovinos, pois 

representa um dos períodos de maior estresse na vida do animal, podendo afetar negativamente 

seu desempenho, se não realizado de maneira correta (GALLO, 2002). 

Na desmama ocorre uma separação abrupta dos bezerros de suas mães, o que normalmente, 

em nosso país, se inicia na estação seca (entre março e julho). No momento do desmame, são 

deflagrados vários eventos que podem ser agudos e prolongados para o bezerro. Fatores como a 

perda da mãe e do acesso ao úbere e leite, e as mudanças no ambiente social e físico podem ser 

estressores e acarretar na perda de peso (ENRÍQUEZ et al., 2011). 

O estresse emocional pode ser amenizado com a presença de animais adultos (que não as 

mães dos bezerros) nos lotes de desmama, processo denominado "amadrinhamento". Isso é 

importante, pois, sendo o bezerro um ruminante, naturalmente, é uma presa e, quando percebe 

que perdeu a proteção do rebanho adulto, tende a se sentir desprotegido e, com isso, debilita-se 

(OLIVEIRA et al., 2006).  

Oliveira et al. (2006) observaram que a queda do estresse nos primeiros dias de vida, 

propiciado pela presença da vaca madrinha, resultou no maior ganho de peso nos três primeiros 

dias (tabela 1), e este ponto foi interessante para avaliar o bem-estar destes animais, já que isso 

resultou na melhora do seu comportamento e também na menor susceptibilidade a doenças 

oportunistas comuns nesta fase da vida. 

 

Tabela 1. Ganho de peso médio (kg) estratificado durante 28 dias após o desmame de bezerros com e sem o contado 

com a vaca madrinha. 

 

Tratamento 

Dias após o desmame 

0-3 0-7 0-14 0-21 0-28 

Sem contato 0,32
a
 0,91

a
 0,67

a
 0,64

a
 0,62

a
 

Com contato 0,74
b
 0,98

a
 0,65

a
 0,65

a
 0,66

a
 

 

a,b
 Médias dentro de colunas com letras iguais não diferem estatisticamente pelo Teste de Tuckey a 1% de 

probabilidade. Fonte: Adaptado de Stookey (1997) apuud Oliveira et all, (2006). 

 

Foi relatado por Price et al. (2003) apud Oliveira et al. (2006), que ao trabalhar com 

animais cruzados Angus-Hereford, avaliando o efeito do contato das crias com suas mães, 

constatou-se que dez semanas após o desmame os animais que tiveram contato com as matrizes 
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apresentaram ganho de peso acumulado maior do que aqueles separados abruptamente (Gráfico 

3). 

 

Gráfico 3 - Efeito do contato das crias com suas mães sobre o ganho de peso acumulado 10 semanas após o 

desmame.  

 

 
             

  Fonte: Adaptado de Price et al. (2003) apud Oliveira et al., (2006). 

Prates et al. (2015) realizaram a avaliação do comportamento de bezerros de gado de corte 

mestiços Nelore x Tabapuã e Nelore x Indubrasil a dois métodos de desmame. No primeiro 

método (tratamento 1), os animais foram separados abruptamente de suas mães, e no segundo 

(tratamento 2), os animais foram desmamados e mantidos no mesmo piquete com vacas 

madrinhas mantendo-se o mesmo grupo social. Verificou-se que houve perda de peso para os 

animais submetidos a ambos os tratamentos, sendo respectivamente, de 3,0 kg para os animais 

submetidos ao desmame com uso de vacas madrinhas e 6,0 kg para os animais submetidos a 

desmama abrupta, nos dois primeiros dias experimentais. Vários foram os eventos de estresse 

verificados que justificam esta diminuição de peso durante os dois primeiros dias de desmame, 

mas, entre eles, pode ser citada a retirada completa da dieta líquida passando a sólida, o que irá 

denotar toda uma modificação no padrão da fisiologia digestiva deste animal, e também a 

constante movimentação dos animais. 

O animal jovem é privado do leite que, apesar de pouco, ainda corresponde a um alimento 

de alta digestibilidade e com relativa concentração de nutrientes. Assim, a suplementação com o 

creep feeding, que pode ser definida como a prática de administrar alimento suplementar 

(concentrado energético ou grãos) a bezerros antes do desmame, pode ser implementado a fim de 

minimizar o estresse decorrente da mudança na alimentação. Com esse método é possível 

aumentar os ganhos de peso pré- desmame e peso ao desmame, além da redução da mortalidade 

de bezerros nessa fase, pois é permitido ao animal se adaptar a nova dieta antes do processo de 

desmama (OLIVEIRA et al., 2006). Bezerros que estão nesse sistema sofrem menos estresse na 

desmama, e se adaptam mais facilmente a programas de confinamento e recuperam peso mais 

rapidamente após estresse.  
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Obter bezerros com maior peso ao desmame implica em melhor desempenho nas fases 

seguintes. Animais que recebem alimentação suplementar antes da desmama, geralmente, 

tiveram o potencial de consumir 10% a mais de MS no confinamento. Segundo o estudo de 

Oliveira et al. (2006) verifica-se aumento de quase 11% no ganho médio diário de bezerros em 

creep feeding. 

O aumento no ganho de peso a desmama fica evidente em manejos que respeitem o bem-

estar dos bezerros. A implantação do creep feeding associado a presença da vaca madrinha, em 

propriedades de pequeno e médio porte, não acarretam em custos, já que, o próprio ganho de 

peso do animal é suficiente para pagar o investimento. Contudo, são necessários estudos para 

avaliar a viabilidade da metodologia em propriedades de grande porte, que talvez, seja mais 

interessante a adoção do sistema creep feeding sem a presença da vaca madrinha. 

 

2.6 Bem-estar na fase de recria e engorda 

 

Nestas fases o principal problema relativo ao bem-estar dos animais está no baixo ganho de 

peso diário (GPD), seja por deficiências nutricionais ou por baixo consumo de alimento, o que 

resulta em baixa produtividade animal e consequentemente no aumento do tempo que o animal é 

mantido no sistema. Medidas simples de bem-estar, que demandam baixo investimento, podem 

tornar o sistema eficiente por contribuir na redução da idade ao abate (ARANHA,2016). 

Nas condições do animal mantido à pasto são requeridos um maior gasto de energia com os 

deslocamentos para se alimentar, ingerir água e buscar o conforto térmico sob sombra. Nesta 

situação alguns fatores podem desencadear estresse, como por exemplo, o desconforto térmico, 

problema este que pode ser resolvido ou pelo menos amenizado pela oferta de sombreamento no 

ambiente que os animais são mantidos. A exposição prolongada a condições de estresse térmico 

reduz o consumo de ração e de matéria seca, reduz também o crescimento, a produção de leite e 

a eficiência reprodutiva. E como consequência de um menor consumo de alimentos pelos 

bovinos, ocorre a redução da ruminação, resultando na diminuição de agentes tamponantes que 

atuam no rúmen (SCAGLIA, 2016). 

Dentre os fatores relacionados ao desconforto térmico está a ingestão de água que tem 

impacto direto no desempenho produtivo e bem-estar de bovinos criados em pasto. Vários 

fatores intrínsecos e extrínsecos afetam a ingestão de água por parte de bovinos. A limitação de 

consumo de água reduz o desempenho animal, de forma mais rápida e mais drástica do que 

qualquer outra deficiência de nutrientes (TAVARES & BENEDETTI, 2012) 

O uso de água ou a ingestão pelo animal tem relação com as seguintes variáveis: ganho de 

peso corporal, consumo de matéria seca, o consumo de energia, efeitos de estações do ano 

(temperatura, radiação e umidade), efeito da restrição ou oferta (disponibilidade, acesso, 

distância), qualidade de água, das espécies, raça e em diferentes estágios fisiológicos 

(crescimento, gestação e lactação) (TAVARES & BENEDETTI, 2012). 

Uma alternativa eficaz para o fornecimento de água é o uso de bebedouros que oferecem 

aos bovinos criados em pasto, água de melhor qualidade, fresca e limpa, conforme suas 
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necessidades de ingestão, com melhor acesso, evitando custos energéticos por parte do animal e 

disputas hierárquicas. Portanto, o uso de bebedouros na produção de bovinos em pasto oferece 

ganhos na produtividade, visto que, vários trabalhos publicados reportam que ocorrem 

acréscimos tanto em ganho de peso, como em produção de carne e leite, quando os animais são 

abastecidos por bebedouros (TAVARES & BENEDETTI, 2012). 

No estudo de Mitlöhner et al. (2001), foi avaliado outro fator relacionado ao desconforto 

térmico, a disponibilidade de sombra, que em novilhos terminados em confinamento foi 

observado redução de 7% no consumo de matéria seca e 11,8% no ganho de peso médio diário 

para aqueles que não tinham opção de esconder do sol (ARANHA, 2016). 

Outros estudos reafirmam que o comportamento de ingestão de matéria seca é influenciado 

pela presença de árvores na pastagem, pois ao avaliar o desempenho em ganho de peso de 64 

novilhos mestiços zebuínos confinados, com idade média de 24 meses em duas condições de 

ambiência, com sombreamento e sem sombreamento, observaram que o maior ganho em peso 

médio diário, ocorreu nos animais submetidos ao ambiente com sombreamento, apresentando 

superioridade em ganho médio de 0,114 kg (tabela 2) em relação aos animais alocados em 

ambiente sem sombreamento (SILVA et al., 2009). 

 

Tabela 2. Ganho de peso médio (kg) de novilhos zebuínos mantidos em condições de ambiência variando entre, com 

e sem sombreamento, considerando a idade de 24 aos 28 meses. 

 

Tratamento 

Idade  

24 meses 25 meses 26 meses 27 meses 28 meses 

Sem sombreamento 300 312 324  336 348 

Com sombreamento 300 315,4 330,80  346,20 361,60 

Fonte: Projeção dos resultados obtidos no estudo de Silva et al (2009) citado por Aranha (2016) 

 

A redução do apetite dos animais e o menor consumo de alimentos em virtude da falta de 

sombreamento, levando a perda do ganho de peso dos animais, também foi observado no 

trabalho de Quintiliano e Paranhos (2007) com novihas (gráficos 4 e 5). 

Gráfico 4: Ganho de peso de novilhas confinadas com disponibilidade (SOMB) e sem disponibilidade (SOL) de 

sombra. 
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Fonte: Adaptado de Quintiliano e Paranhos, 2007.  

 

Gráfico 5: Médias de ganhos de peso de novilhas Nelore confinadas com sombra (CS) e 

sem sombra (SS). 

 

 

    Fonte: Adaptado de Quintiliano e Paranhos, 2007.  

 

Contudo, apesar da sombra ser uma alternativa para melhorar o conforto térmico dos 

animais e assim como o seu desempenho, com o crescimento das árvores, pode haver diminuição 

progressiva da luminosidade disponível para o sub-bosque (GUENNI et al., 2008 apud 
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ARANHA, 2016), o que comprometeria a produtividade da forragem e afetaria a nutrição dos 

animais. Por isso, em um sistema de produção é necessário fazer avaliações criteriosas antes da 

escolha da metodologia que irá permitir o sombreamento no pasto. 

 No experimento realizado por Aranha (2016), foi avaliado os sistemas integração lavoura-

pecuária (ILP) e o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e seu impacto sobre a 

produção de gramíneas. Os resultados evidenciaram que o grande adensamento de árvores 

(densidade de 448 árvores/hectare) prejudica o perfilhamento das gramíneas.  Contudo, em 

densidades menores (196 árvores/hectare) não prejudica o volume de massa seca da gramínea e 

ao mesmo tempo contribui para o maior ganho de peso diário dos animais por proporcionar 

conforto e bem-estar. 

A castração dos machos também é uma prática frequentemente questionada na 

bovinocultura de corte devido ao procedimento doloroso e estressante que os animais são 

submetidos. Um recurso foi desenvolvido por Lomax e Windsor (2013) na Austrália, através do 

uso de uma solução antisséptica, anestésica local e hemostática (lidocaína, bupivacaína e 

adrenalina) no cordão espermático antes da remoção dos testículos. O uso do tri-solfen 

demonstrou ser capaz de aliviar a dor na castração de bovinos por até 24 horas após o 

procedimento cirúrgico (tabela 3). 

 

Tabela 3: Médias do escore de comportamento relativos a dor e diferenças entre os tratamentos em diferentes 

tempos pós cirúrgicos comparando com animais não tratados com anestesia tópica e o grupo controle (não 

castrados). 

 

Tempo após castração 

em (h) 

Média (mean) dos tratamentos 

Controle Tratados com 6 

ml da solução 

Não-tratados 

0.5 0.00 0.17 ± 0.16 0.50 ± 0.22 

1 0.00 0.67 ± 0.33 1.17 ± 0.31 

1.5 0.00 0.33 ± 0.21 1.50 ± 0.22 

2 0.00 0.00 1.33 ± 0.33 

2.5 0.33 ± 0.21 0.00 1.17 ± 0.31 

3 0.00 0.17 ± 0.17 1.33 ± 0.33 

3.5 0.17 ± 0 0.00 1.17 ± 0.17 

4 0.33 ± 0.21 0.33 ± 0.21 0.83 ± 0.17 

 

Fonte: Adaptado de Lomax e Windsor, 2013.  
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Em confinamento torna-se possível aumentar a eficiência do gado de corte por meio de um 

controle preciso de sua dieta e de uma observância mais próxima das suas condições de saúde. 

Um animal eficiente é também mais sustentável em termos ambientais. A eficiência para a 

indústria de gado de corte diz respeito à equação engorda/tempo: quanto maior o ganho de peso 

em determinado período, maior é a eficiência de um boi. O tratamento positivo dos animais é 

identificado na qualidade superior da carne, mais saudável e aprazível ao paladar (FROEHLICH, 

2016). 

Medidas simples como um piso antiderrapante, para que se evite que os animais 

escorreguem e caiam, assim como declividade entre 2 e 5% para haver escoamento da água de 

chuvas, evitando poças de lama sejam formadas, favorecem o bem-estar aos bovinos, pois em 

uma situação inversa, eles se recusam a deitar o que interfere na ruminação, reduzindo-a e 

provocando menor ingestão dos alimentos e consequentemente queda na produção 

(QUINTILIANO e PARANHOS, 2007). 

 

2.8 Transporte e manejo pré-abate 

 

Um dos principais argumentos econômicos utilizados para a adoção de medidas que visam 

o BEA na bovinocultura são os ganhos relativos a melhoria no manejo pré-abate de forma a 

reduzir problemas de contusões e baixo pH nas carcaças (PARANHOS DA COSTA, 2005). 

Sabe-se que quanto maior o ganho de peso de um bovino em determinado período, maior é a sua 

eficiência e as práticas de bem-estar podem potencializar uma qualidade superior da carne, 

tornando-a mais saudável e aprazível ao paladar (FROEHLICH, 2016). 

Segundo Joaquim (2002) o transporte rodoviário e o manejo inadequado dos animais nas 

fazendas mostram-se como importantes causas de perdas econômicas devido às lesões nas 

carcaças com consequente rejeição do sistema de inspeção durante o abate. 

O transporte dos bovinos, desde a propriedade até o frigorífico, é uma etapa do pré-abate 

importante, pois muitos fatores como tipo de veículo, densidade, distância, tempo percorrido, 

condições das estradas, motorista, temperatura, além da associação de dois ou mais destes 

fatores, são determinantes e causadores de estresse nos animais e contusões nas carcaças 

(Romero et al., 2013). 

Um fator importante a ser considerado no transporte dos animais é a ventilação no 

compartimento de carga, pois mesmo em clima frio a temperatura dos animais irá elevar-se 

durante o transporte e associado ao deslocamento dos mesmos, e maiores concentrações por área 

podem ocasionar perdas econômicas (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2014). 

Em um estudo realizado em abatedouros da Suiça por Hultgren et al. (2014), pelo menos 

64% do gado abatido demonstrou e/ou recebeu um ou mais comportamentos/ações associados 

com um estado de bem-estar inadequado e pelo menos 34% associado com condições de bem-

estar severamente afetados; evidenciando que mesmo em países capacitados e com possibilidade 

de implementação de sistemas de abate que visam a melhoria da produção, os animais ainda são 

abatidos em condições sub-otimizadas. Machos adultos foram os que demonstraram 
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consideravelmente mais comportamentos relativos a um estado baixo de bem-estar que vacas 

leiteiras, vacas de corte e novilhas no corredor e no boxe de atordoamento. 

Outro estudo realizado na região de Araguaíana (Ferreira et al., 2010) em relação ao 

manejo pré-abate e custos do mesmo, observou-se relevante prejuízo econômico de R$ 116,55 

resultante das falhas do manejo pré-abate, onde houve aumento de hematomas e contusões nas 

carcaças e estresse dos animais (tabela 4). O fator mais observado foram as agressões diretas 

(brigas, chifradas, quedas, montas e dominância entre animais) nos currais em 100% da amostra 

trabalhada. Além disso, também foi observado o uso indevido de instrumentos como o bastão de 

choque (também utilizado para agredir os animais) aumentando a reatividade animal, agressões 

diretas e quedas. Os autores sugeriram melhor planejamento com o objetivo de levar capacitação, 

orientação e conscientização aos trabalhadores e manejadores com relação ambiência animal. 

Nesse estudo também foi observado que instalações que levaram a hematomas e contusões 

nas carcaças (85%) foram advindos principalmente do embarcadouro devido ao seu declive 

superior a 25º graus, com extensão extremamente curta e piso desfavorável, não prevenindo 

quedas e/ou deslizamentos (Ferreira et al., 2010). 

 

Tabela 4: Perdas referentes a avaliação de manejo pré-abate de bovinos de corte realizado na região de Araguaína, 

TO.  

N° de 

animais/lotes 

avaliados 

Peso total 

do corpo 

vazio (kg) 

Peso total do 

corpo vazio 

(@) – (A) 

Valor da @ em 

25/11/04 (B) 

RECEITAS (AxB) 

Real - RS 

1.048 282.122,60 18.808,10 52,00 R$ / US$ 

978.021,20 / 334.784,18 

N° 

animais/lotes 

avaliados 

Peso total 

de perdas 

(Kg) 

Peso total de 

perdas (@) 

(C) 

Dólar US$ PREJUÍZOS (CxB) 

1.048 33.619,84 2.241,38 17,80 R$ /  US$ 

116.551,76 / 39.896,56 

 

Fonte: Adaptado de FERREIRA et al., 2010. 

 

Santos e Moreira (2011) avaliaram a quantidade de carcaças contusas oriundas de 19 

diferentes municípios de Minas Gerais em julho de 2009 e abatidas em matadouro-frigorífico de 

Uberlândia-MG. Do total de 3485 carcaças bovinas, 3211 (92,13%) apresentaram contusões. Dos 
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municípios de origem, aqueles que apresentaram uma distância de até 100 Km de distância 

foram os que apresentaram maiores contusões (de 2724 carcaças, 2499 tiveram contusões). Já 

nos municípios de 100 a 200 km e 200 a 300 km de distância, tiveram, respectivamente, 

contusões em 691 carcaças (de 738 carcaças) e 21 carcaças (de 23 carcaças), totalizando uma 

perda de 986,03 kg em contusões. Considerando o preço médio de comercialização da carcaça 

em R$ 6,00 o quilo, teve-se uma perda média de R$1,86 por carcaça. Se um matadouro-

frigorífico que abate 1085 animais possuir um percentual de 92,13% de contusões, que equivale 

a 1000 animais por dia, perderá R$1.860,00 diariamente. Já se houver abate cinco dias na 

semana haverá uma perda de R$9.300,00 por semana, que significará R$37.200,00 por mês e 

R$446.400,00 por ano. Este trabalho demonstrou que o número de contusões não se modifica 

quando a distância aumenta e que quanto mais agitados os animais entram no embarque ou 

quanto maior a densidade dentro do caminhão, piores são as condições pós-embarque, por 

estarem menos equilibrados e mais predispostos a escorregarem e caírem. 

Já em um estudo realizado por Polizel Neto et al. (2015), o contrário foi demonstrado. 

Avaliando as perdas econômicas relacionadas as lesões, durante o manejo pré-abate e transporte 

dos animais até o frigorífico na cidade de Matupá-MT, os autores concluíram que quanto mais 

durou o tempo de transporte, mais elevado foi o percentual de carcaças lesionadas, e as perdas 

econômicas podem superar o valor de 200 mil reais anualmente. Nessa pesquisa, foram avaliadas 

1021 carcaças, 446 machos e 575 fêmeas, com idade de 25 a 36 meses de idade, sendo que 433 

estavam com pelo menos uma lesão. Foi analisado o tempo de transporte (tabela 5): I (0:30 a 

2:00h), II (2:01 a 8:00h) e III (8:01 a 15:00h), onde no transporte I obteve menor ocorrência de 

carcaças lesionadas e os animais em que o transporte foi mais demorado apresentaram maior 

quantidade de lesões na mesma carcaça. Além disso, o maior número de lesões ocorre no lombo 

seguido do coxão (tabela 6). 

 

Tabela 5 - Número e porcentagem de lesões em carcaça de bovinos conforme o tempo de transporte no pré-abate.  

Tempo de 

transporte (horas) 

Total de animais Carcaças 

lesionadas 

Total de lesão Número médio de 

lesões por carcaça 

0:30 a 2:00 246 93 (38%
A
) 170 1,82

A
 

2:01 a 8:00 289 120 (41,5%
B
) 247 2,05

B
 

8:01 a 15:00 486 220 (45,2%
B
) 457 2,07

B
 

Total 1.021 433 874 - 

 

* Médias seguidas da mesma letra maiúscula, na mesma coluna, não diferem entre si (P>0.05). 

 

Fonte: Adaptado de POLIZEL NETO et al. (2015) 
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Tabela 6 -Número e porcentagem de lesões em carcaça de bovinos conforme o tempo de transporte no pré-abate e o 

local da lesão. 

Tempo de 

transporte 

Local Total 

Pescoço Paleta Costado Lombo Coxão 

0:30 a 2:00 0 (0%
Aa

) 3 (1,67%
a
) 15 (11,28%

a
) 90 (53,16%

c
) 62 (33,86%

b
) 170 

2:01 a 8:00 3 (1,41%
Ba

) 14 (3,98%
a
) 23 (10,24%

a
) 117 (48,87%

b
) 90 (35,47%

b
) 247 

8:01 a 15:00 0 (0%
Aa

) 17 (4,16%
a
) 33 (8,37%

a
) 251 (49,60%

b
) 156 (37,85%

b
) 457 

Total (média) 3 (0,28
d
) 34 (3,50

cd
) 71 (9,47

c
) 458 (50,35

a
) 308 (36,38

b
) 874 

 

* Médias seguidas da mesma letra maiúscula, na mesma coluna, e minúscula, na mesma linha, não 

diferem entre si (P>0.05). 

Fonte: Adaptado de POLIZEL NETO et al. (2015) 

 

Economicamente, foi observada a retirada de 115,76 kg em lesões, estimando- se assim 

que para um matadouro-frigorífico de médio porte, com abate médio de 750 animais por dia, 

ocorram perdas de 85,03kg por dia e considerando que o preço médio de revenda dos cortes da 

indústria ao mercado seja de R$10,00/kg, a perda diária seria de R$850,34 (totalizando perda 

mensal de R$17 mil reais aproximadamente se realizado abate em 20 dias do mês). 

Hematomas causados nas carcaças dos animais depreciam os cortes à medida que precisam 

ser removidos na linha de abate, podendo acarretar também em prejuízos no couro, que é um 

subproduto de alto valor na cadeia produtiva. Bastões elétricos são umas das principais causas de 

lesões em carcaças e são utilizados em casos de animais que neguem se deslocar, porém não é 

recomendado o uso com tempo maior de dois segundos e não deve ser utilizado em áreas 

sensíveis como região anal, genital, olhos, cabeça e úbere, e a voltagem do aparelho deve ser 

inferior a 50 volts (GOMIDE, RAMOS, FONTES, 2014). 

De acordo com Ferreira et al. (2010), devido à alta frequência de utilização e o uso de 

instrumentos de maneira incorreta, variações de reatividade dos animais são ocasionadas como 

agressões e quedas, aumentando o estresse e consequente aumento de contusões e hematomas. 

O estresse calórico também proporciona menor grau de acabamento (escore de gordura de 

cobertura) nas carcaças em animais confinados no sistema de terminação. A sombra é essencial e 

deve ser suficiente para abrigar todos os animais ao mesmo tempo, principalmente nas horas 

mais ensolaradas. Pode ser a sombra natural das árvores ou artificial das telas de sombreamento, 

porém o ideal é que fossem sombras projetadas com orientação da sombra no sentido norte-sul, 

pois se posicionam de acordo com o movimento solar, permitindo por exemplo a secagem do 

solo que recebe urina e fezes, evitando assim excesso de lama no curral (gráfico 6) 

(QUINTILIANO E PARANHOS, 2007).  
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Gráfico 6 - Nível de acabamento de novilhas Nelore em confinamento com 

e sem disponibilidades de sombra. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de QUINTILIANO, PARANHOS, 2007. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se o despertar de alguns elos da cadeia da bovinocultura de corte para as práticas 

de bem-estar animal, ou seja, as preocupações com o manejo inadequado dos animais estão 

ganhando adeptos e não mais sendo vistas apenas como exigências dos mercados interno e 

externo. Tem-se notado também que o mau manejo, às vezes, passa desapercebido, e ocasiona 

em perdas de eficiência do sistema produtivo, que, em muitos casos, são atribuídas às 

deficiências na alimentação, a enfermidades, entre outras. O aperfeiçoamento das práticas de 

manejo pode tornar os sistemas produtivos mais competitivos, pois, além de evitar perdas, é 

possível incrementar a produção com o melhoramento e a adequação no manejo dos animais. 

Isso sem mencionar um produto final diferenciado, uma carne bovina de qualidade, com 

atributos que atualmente são valorizados pelos principais mercados internacionais, como a União 

Européia. Como já demonstrado pelos experimentos aqui citados, as medidas que visam um 

manejo que respeite o bem-estar animal não requer grandes investimentos e o ganho obtido com 

a eficiência produtiva servem de incentivo aos produtores para implantar as mudanças 

necessárias. E cabe a nós, enquanto médicos veterinários, um mediador dos interesses do 

produtor e ao mesmo o responsável pelo zelo com o bem-estar dos animais, tornar essas medidas 

conhecidas e praticadas dentro do sistema produtivo. 
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