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bem-estar

Animal bem cuidado gera
aumento na produtividade
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Da Redação

No processo produtivo moderno um dos principais fatores
para resultados positivos na pecuária de corte é o conhe-
cimento do comportamento animal, que pode ser feito uti-

lizando estratégias de manejo racional, assegurando o que é cha-
mado de bem-estar animal. Essa prática, segundo especialistas e
uma grande quantidade de produtores gera ganhos diretos e indire-
tos na produtividade e na qualidade do produto final. Além de ga-
rantir qualidade de vida e uma morte tranquila para os animais. Is-

so porque já faz um bom tempo
que os defensores do bem-estar
animal acreditam

que cada criatura individual tem um valor intrínseco, devendo ser
respeitada e protegida. 

De acordo com o professor-doutor Marinaldo Divino Ribeiro, do
Departamento de Zootecnia e Extensão Rural, da Faculdade de
Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso, já está mais do que reconhecido que os ani-
mais têm necessidades e instintos biologicamente determinados e
são sensíveis à dor e ao sofrimento. Sendo que está mais do que
claro que se pode produzir alimentos respeitando os direitos do in-
divíduo, oferecendo conforto para que possa se desenvolver, livres
de sofrimentos que podem ser evitados, causados por humanos.

O especialista explica que o conhecimento do comportamen-
to animal e o uso de estratégias de manejo racional podem asse-

gurar o bem-estar

animal e gerar ganhos diretos e indiretos na produtividade e na
qualidade do produto final. Por outro lado, o manejo inadequado,
além de causar estresse e sofrimento desnecessário, afeta dire-
tamente a qualidade da carne em fatores como cor, pH, consis-
tência e tempo de prateleira, além de reduzir significativamente
o rendimento de carcaça, devido à incidência de hematomas e
contusões. Outros cuidados como dieta, condições higiênicas e
instalações adequadas, assim como saúde animal, entre outros,
também devem ser observados e praticados pelo produtor rural.
No manejo pré abate, principalmente, os cuidados precisam ser
intensificados, pois, na maioria das vezes, nesse período os ani-
mais são expostos a ambientes adversos, como transporte e gru-
pos de animais diferentes.

Um bom exemplo de aplicabilidade do bem-estar animal é reali-
zado no Grupo Camargo, no município de Nortelândia, a 253 km
de Cuiabá, onde há mais de 20 anos sequer o laço é utilizado no
manejo dos bovinos. Para se ter uma idéia da preocupação com
essa prática positiva, de acordo com diretor de pecuária do Grupo,
Luiz Antônio Felipe, não é permitido nem a entrada de cavalos nos
currais, os tratadores desenvolvem as atividades a pé mesmo.
“Desde o nascimento desenvolvemos um trabalho com objetivo de
permitir que os animais se tornem mais dóceis, assim garantimos
bons resultados no futuro. Tanto, que já fazem 400 dias que não
registramos nem um acidente de trabalho em nossas proprieda-
des. O que mostra perfeita interação entre homem e animal”. Na
fazenda Arrossensal há 14 mil cabeças de gado, sendo 1.200 pu-
ros de Origem (PO). 

Da Redação

Os especialistas explicam que o
bem-estar animal não diz res-
peito apenas à ausência de

crueldade ou de “sofrimento desnecessá-
rio”. É algo mais complexo. O bem-estar
animal é geralmente definido como um
conjunto de conceitos que incluem: esta-
dos naturais, mentais e físicos; as 5 li-
berdades; necessidades e senciência.
Nos Estados naturais, mentais e físicos
são observados a saúde física (o quão
em forma ele está), sua saúde mental (in-
cluindo como ele se sente). O bem-estar
de um animal ainda pode ser descrito co-
mo bom se ele estiver em forma, saudá-
vel e livre de sofrimento. Um animal pode
ter um problema físico como, por exem-
plo, um tumor e não ser afetado mental-
mente, caso não sinta dor ou desconfor-
to. Da mesma forma, um animal pode
sentir medo e ansiedade, sem que isso

esteja associado a um problema físico.
Assim, uma condição pode afetar o esta-
do mental ou físico de um animal, ou am-
bos.

Quanto à habilidade do animal de sa-
tisfazer suas necessidades e seus dese-
jos naturais, um exemplo é em seu am-
biente natural. Um suíno passaria 70%
de seu tempo cavucando ou com outros
comportamentos orais. Ele estaria tam-
bém envolvido em interações sociais
complexas. No entanto, porcos, quando
confinados em minúsculas baias indivi-
duais para criação intensiva, não conse-
guem exibir seus comportamentos natu-
rais. A frustração de suas necessidades
naturais leva a comportamentos repeti-
tivos não naturais, conhecidos como es-
tereótipos como morder grades ou bar-
ras. Esses 3 conceitos são freqüente-
mente usados para definir bem-estar
animal, seja individualmente ou combi-
nados. O diretor executivo da Associa-

ção dos Criadores de Suínos do Estado
de Mato Grosso (Acrismat), Custódio
Rodrigues de Castro Júnior, diz que já
faz um tempo que os suinocultores mos-
tram preocupação com o bem- estar-ani-
mal e trabalham para oferecer o máximo
de conforto possível, deste o nascimen-
to até o abate.

Atualmente, segundo a coordenadora
de Defesa Animal do Instituto de Defesa
Agropecuária do Estado de Mato Grosso
(Indea/MT), Daniella Soares de Almeida
Bueno, a qualidade da carne representa
uma das principais preocupações dos or-
ganismos internacionais e também nacio-
nais, especialmente para consumidores
mais exigentes. Porém, há uma associa-
ção direta com o manejo pré-abate, seja
na propriedade, transporte dos animais,
ou no frigorífico. Nesse sentido, progra-
mas de qualidade de carne devem enfati-
zar mais do que a oferta de produtos se-
guros, nutritivos, há uma necessidade de
compromissos com a produção sustentá-
vel e a promoção do bem-estar humano e
animal. O diretor de Pecuária do Grupo
Camargo, Luiz Antônio Felipe, conta que
há um acompanhamento do transporte ao
frigorífico, para que seja garantido a to-
tal ausência de sofrimento dos animais.

A coordenadora do Indea diz ainda
que a entidade realiza trabalhos severos
de fiscalização em eventos agropecuá-
rios onde há exposições, julgamentos e
rodeios para avaliar como estão sendo
tratados os animais. Ela ressalta que há
multas e até interdição deste eventos,
caso seja detectado qualquer anormali-
dade e maus tratos. (WT) 

Trato inadequado causa estresse e afeta diretamente a qualidade da carne

Suinocultores investem em conforto para o suínos

MT tem estudos sobre banana 

As “cinco liberdades” foram originalmente desen-
volvidas pelo Conselho do Bem-Estar de Animais

de Produção do Reino Unido (Farm Animal Welfare Coun-
cil FAWC) e oferecem valiosa orientação para o bem-es-
tar animal. Elas são internacionalmente reconhecidas e,
desde a formulação, foram ligeiramente adaptadas. A for-
ma atual diz que os animais têm de estar:

Livres de fome e sede e com pronto acesso à água
fresca e a uma dieta que os mantenha saudáveis e 
vigorosos.

Livres de desconfortos e vivendo em um ambiente
apropriado que inclui abrigo e uma área confortável 
para descanso.

Livres de dor, ferimentos e doenças por meio de
prevenção ou de rápido diagnóstico e tratamento.

Livres para expressar comportamento normal uma vez
que lhes sejam garantidos: espaço suficiente, condições
de moradia apropriadas e a companhia de outros animais
de sua espécie.

Livres de medos e angústias e com a garantia de 
condições e tratamento que evitam sofrimentos mentais.

Cinco Liberdades

Felipe conta que no Grupo Camargo 
há mais de 20 anos não se usa o laço
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Manejo racional produz
ganhos diretos 
e indiretos

Os bichos também podem 
sentir medo e ansiedade


