
BOAS PRÁTICAS 
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REALIZAÇÃO



Trate bem os seus animais porque isto é bom!  
Este é o princípio que tem norteado a elaboração  
das recomendações das boas práticas de manejo aplicadas  
aos bovinos de corte, que têm como objetivo promover o  
bem-estar humano e animal, além de reduzir perdas produtivas, 
melhorar a qualidade da carne e ampliar as oportunidades 
comerciais, conquistando mercados mais exigentes. 

Entretanto, ainda é comum realizar as rotinas de manejo de forma 
equivocada, levando os bovinos a sofrerem com estresse e dor,  
com consequências negativas para todos os envolvidos. Por exemplo, 
durante o manejo de bezerros recém-nascidos é comum o uso de 
práticas de manejo aversivas aos animais, dentre elas laçar, derrubar 
e amarrar, para então realizar a cura do umbigo e a identificação  
dos bezerros. Este tipo de manejo resulta em aprendizado que leva 
os bovinos (desde muito cedo) a ter medo dos humanos,  
tornando mais difícil a realização de manejos subsequentes.

Para minimizar este tipo de problema não há necessidade de 
muitos investimentos nem de grande esforço da equipe de trabalho, 
basta encontrar pessoas que gostem de trabalhar com os bovinos  
e que tenham conhecimento e habilidade para fazê-lo.  
Adotar técnicas de manejo que sejam menos estressantes para  
os animais facilita a realização dos trabalhos. Esta é a proposta  
dos manuais de boas práticas de manejo, oferecer recomendações 
de como melhorar as rotinas de manejo dos bovinos de corte  
em todas as etapas da produção, desde o nascimento até o abate.

Boa leitura! 
Mateus J. R. Paranhos da Costa
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 1 • Inspecione o local da maternidade antes do início das parições.  
Tape os buracos e certifique-se de que as cercas e os bebedouros  
estão em boas condições.

 2 • Certifique-se de que equipamento e materiais que serão usados  
para identificar e cuidar de bezerros (medicamentos, tatuador,  
pasta para tatuagem, aplicador de brincos, brincos, tesoura, agulha,  
pinça, seringa, balança, etc.) estão disponíveis e em boas condições.

 3 • Separe as vacas em final de gestação, levando-as aos pastos maternidade 
um mês antes da data provável do parto.

 4 • As novilhas prenhas devem, idealmente, ser mantidas em outro pasto, 
separando-as de vacas multíparas durante a estação de nascimentos.

 5 • Defina quem será responsável por supervisionar os partos e cuidar dos 
bezerros recém-nascidos.

 6 • Visite o pasto de maternidade pelo menos duas vezes por dia,  
fazendo-o logo pela manhã e repetindo a tarde.

 7 • Carregue sempre uma caderneta e um lápis (ou uma caneta) 
para anotações de campo.

 8 • Esteja atento às dificuldades de parto, rejeição de cria e bezerro fraco; 
registre essas situações e informe o administrador ou o veterinário,  
para que sejam tomadas as providências necessárias para resolver 
os problemas.

 9 • Morte de bezerro ou qualquer outro problema observado nos pastos  
de maternidade devem ser registrados na caderneta (condições climáticas 
extremas, ataques de urubu, cercas quebradas, etc.).

 10 • Não maneje os bezerros recém-nascidos logo após o parto,  
faça-o de preferência após 6 horas do nascimento  
(quando o vínculo vaca-bezerro já está estabelecido).  
Atenção! Quando algum problema for detectado, aja imediatamente.

 11 • Contenha o bezerro, segurando-o pela virilha e pescoço.  

A adoção de boas práticas para manejo de bezerros recém-nascidos  
é essencial para o sucesso econômico da operação de cria.  
Assim, é importante realizar o manejo dos recém-nascidos com 
cuidado e atenção, garantindo que eles não sofram com dor e estresse 
desnecessários quando esses procedimentos forem realizados. 

Aqui apresentamos um resumo das recomendações para melhorar  
os procedimentos de manejo de bezerros ao nascimento, descrevendo  
a preparação de instalações e equipamentos para a estação de parição; 
apresentando as melhores práticas para manejo de bezerros  
recém-nascidos e mostrando como monitorar as condições  
dos bezerros durante as primeiras semanas de vida.  
Acreditamos que essas recomendações podem ser úteis para promover  
o bem-estar dos bezerros e a rentabilidade da operação de cria.

BEZERROS
AO NASCIMENTO
Mateus J. R. Paranhos da Costa  I  Anita Schmidek  I  Luciandra Macedo de Toledo
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Levante o bezerro um pouco, apoiando seu corpo em sua perna,  
então faça-o deslizar para o chão. Nunca jogue o bezerro no chão!

 12 • Cuide do cordão umbilical.

 13 • Identifique o bezerro, preferencialmente com uso de tatuagem.

 14 • Pese o bezerro sempre que possível.

 15 • Observe se o bezerro ingeriu o calostro e, em caso negativo,  
ajude-o a mamar. Anote na caderneta as causas prováveis da falha  
na primeira amamentação (tetos e úberes grandes, bezerro fraco,  
rejeição materna, etc.). Estes bezerros devem ser ajudados até serem 
capazes de sugar por conta própria.

 16 • Mantenha visitas de rotina diárias, ou com a maior frequência possível, 
para diagnosticar qualquer problema, como bezerros apartados,  
fracos ou doentes.

BEZERROS AO NASCIMENTO

IDENTIFICAÇÃO
Anita Schmidek  I  Hugo Durán  I  Mateus J. R. Paranhos da Costa

Manter registros sobre as condições de criação e sobre o  
desempenho dos rebanhos é uma importante ferramenta de manejo  
e pode ser usada para aumentar a eficiência na atividade pecuária.  
O monitoramento de informações sobre ganho de peso,  
reprodução e mortalidade, bem como sobre o uso de produtos  
(vacinas, medicamentos, alimentos, etc.) e sobre as condições das 
instalações e dos equipamentos permite aos produtores avaliar  
o desempenho de seus rebanhos, controlar os procedimentos de 
manejo e identificar os pontos críticos que precisam ser controlados. 

Dessa forma, fica mais fácil identificar e resolver os problemas  
que ocorrem no dia-a-dia de trabalho em uma fazenda de bovinos  
de corte. A identificação individual dos bovinos é um passo  
importante para qualquer sistema de registro de informações.  
O ideal é que a identificação seja realizada o quanto antes, 
preferencialmente nos primeiros dias de vida do bezerro  
ou logo após a chegada de um animal na propriedade.



PASSO A PASSO

9
BOAS PRÁTICAS DE MANEJO

BOVINOS DE CORTE

BOAS PRÁTICAS DE MANEJO

BOVINOS DE CORTE
8

IDENTIFICAÇÃO

 1 • O manejo de identificação deve ser feito com planejamento e organização.

 2 • Defina previamente o tipo de identificação a ser utilizado,  
onde o trabalho será realizado, quais animais serão identificados  
e quem será o responsável pelo trabalho.

 3 • Verifique com antecedência se as instalações, equipamentos  
e materiais estão disponíveis, limpos e em boas condições de uso.  
Utilize sempre equipamentos e materiais de boa qualidade.

 4 • Os responsáveis pelo manejo devem estar bem treinados e orientados 
sobre os procedimentos para a identificação dos bovinos.

 5 • Antes de iniciar o trabalho defina as funções de cada integrante da equipe.

 6 • Defina um ritmo de trabalho para assegurar que a identificação será bem 
feita. Não tenha pressa, realize o trabalho com muita calma e atenção.

 7 • Com exceção dos bezerros recém-nascidos, todos os animais  
devem ser conduzidos ao curral para realizar a identificação;  
de preferência, utilizando um tronco de contenção.  
Só realize a identificação com o animal bem contido.

 8 • Conduza os animais para o curral com cuidado, sem correr nem gritar.

 9 • Organize os números (ou códigos) de identificação para facilitar  
sua utilização.

 10 • Evite erros! Esteja certo de que o código de identificação  
é o correto antes de aplicá-lo no animal.

 11 • Monitore os animais regularmente após a identificação,  
faça-o de forma mais frequente nas primeiras semanas  
e em situações de maior risco de bicheiras.

 12 • No caso do animal estar muito agitado, espere um pouco para que ele 
se acalme antes de posicionar a marca.

 13 • No caso de ocorrência de bicheiras ou inflamações, trate o animal 
o quanto antes, seguindo as recomendações do veterinário.

IDENTIFICAÇÃO

A TATUAGEM
 14 • Limpe bem o local da orelha onde será aplicada a tatuagem.

 15 • Não tatue em cima das nervuras nem em áreas com veias grossas 
e com muitos pelos.

 16 • Passe a tinta no local que será tatuado.  
A área coberta pela tinta deve ser maior que a tatuagem.

 17 • Use tinta preta para animais com a pele clara e verde para os de pele escura.

 18 • Posicione o alicate tatuador no local correto.  
Pressione até furar a cartilagem da orelha.

 19 • Retire o alicate tatuador com cuidado.  
Passe mais tinta sobre a tatuagem, esfregando suavemente.

A APLICAÇÃO DE BRINCOS
20 • É recomendado fazer a aplicação de brincos 

em meses mais frios e secos.

21 • Em períodos de chuva e calor recomenda-se furar a orelha  
do bezerro antes da aplicação do brinco, o furo deve ser de 6 mm. 
Coloque o brinco apenas após a cicatrização do furo.

22 • O alicate aplicador deve ficar na posição vertical (“em pé”),  
evite a posição horizontal (“deitado”).

23 • Aplique o brinco na parte central da orelha  
e entre as duas nervuras principais.

A MARCAÇÃO A FOGO
24 • Não realize a marcação a fogo em dias de chuva, nem em animais  

com os pelos molhados ou sujos de lama ou excrementos.

25 • O ferro deve estar bem quente, em brasa (vermelho).

26 • Posicione a marca de maneira firme no local correto e pressione,  
sem muita força, por alguns segundos. Não faça movimentos bruscos.
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A vacinação é uma ação necessária na criação animal,  
quer seja pela obrigatoriedade de leis que visam a prevenção  
ou erradicação de algumas doenças, quer para assegurar  
boas condições de saúde aos animais, minimizando riscos de doenças  
e consequentes prejuízos econômicos.

No entanto, o procedimento de vacinação é, em si, uma prática 
aversiva, portanto, deve ser realizada de forma racional, de modo que 
o impacto negativo do manejo não seja tão acentuado para os animais. 

A adoção do manejo racional na vacinação proporciona benefícios 
econômicos diretos, com diminuição na perda de vacina, de danos aos 
equipamentos (seringas quebradas e agulhas tortas) e de riscos de 
acidentes de trabalho, melhorando a rotina de atividades nas fazendas.

 1 • Antes de começar a vacinação, deixe tudo preparado.  
Certifique-se que tudo o que for necessário para o procedimento 
(vacinas, seringas, agulhas, caixa térmica e equipamento para desinfecção 
das agulhas) esteja disponível e em boas condições.

 2 • Algumas vacinas devem ser mantidas em baixa temperatura. Nesses 
casos, mantenha os frascos de vacina dentro de uma caixa térmica, 
protegendo do sol e certifique-se que a temperatura esteja entre 2 e 8°. 

 3 • Leve tudo o que for necessário para o curral, colocando numa mesa  
em local seguro e na sombra. Caso a vacinação dure o dia todo,  
talvez seja preciso mudar o local da mesa, mantendo-a protegida  
da radiação solar direta. 

 4 • Encaixe as agulhas nas seringas e carregue-as com a vacina.  
Todas as seringas (carregadas ou vazias) devem ser mantidas dentro  
da caixa térmica. 

 5 • Quando tudo estiver pronto, conduza os primeiros animais,  
levando-os ao tronco coletivo ao passo, sem gritos e sem choques 
(repetir este procedimento quando faltarem dois animais para entrar  
no tronco de contenção).

 6 • Não encha o tronco coletivo a ponto de apertar os animais,  
tampouco as mangas (os animais devem ocupar no máximo metade  
do espaço da manga). 

 7 • Quando estiver tudo pronto, conduza o primeiro animal ao tronco  
de contenção. Conduza um animal de cada vez e sempre ao passo.

 8 • Antes de conter o animal com a pescoceira, feche a porteira  
da frente do tronco de contenção. Feche-a sem pancadas  
e preferencialmente quando o animal estiver parado. 

 9 • Após conter o animal, abra a porta (ou janela) imediatamente atrás  
da pescoceira (use o lado que for mais conveniente e confortável)  
para aplicar a vacina. Quando for injetar duas ou mais vacinas  
(ou qualquer outro injetável) use os dois lados do pescoço do animal. 

VACINAÇÃO

VACINAÇÃO
Mateus J. R. Paranhos da Costa  I  Luciandra Macedo de Toledo  I  Anita Schmidek



BOAS PRÁTICAS DE MANEJO

BOVINOS DE CORTE
12

BOAS PRÁTICAS DE MANEJO

BOVINOS DE CORTE
13

PASSO A PASSO

VACINAÇÃO

 10 • Trabalhe com segurança, nunca enfie o braço por entre as travessas 
do tronco de contenção.

 11 • Aplique a vacina no pescoço. Para aplicação subcutânea,  
posicione a seringa na posição paralela ao pescoço do animal,  
puxe o couro, introduza a agulha e aplique a vacina.  
Para vacina intramuscular, mantenha a seringa na posição perpendicular 
ao pescoço do animal, introduza a agulha e injete a vacina.

 12 • Após a aplicação, feche a porta (ou janela),  
solte a pescoceira e só então abra a porteira de saída.

 13 • O ideal é que o animal vacinado saia direto em uma manga  
ou piquete com água, forragem e sombra e, sempre que possível,  
que encontre ali uma recompensa na forma de alimento. 

 14 • Após vacinar um animal, repita todos os procedimentos descritos  
acima com os próximos. 

 15 • Quando a carga da seringa acabar, retire a agulha, coloque-a numa vasilha 
com água fervente. Nunca insira uma agulha suja no frasco da vacina! 
Pegue uma agulha limpa (já seca e fria) e coloque-a na seringa.  
Abasteça a seringa e coloque-a na caixa térmica em posição horizontal. 
Mantenha a tampa da caixa térmica sempre fechada, e esteja certo de que 
há gelo dentro da caixa, garantindo a temperatura correta (de 2 a 8°C). 

 16 • Preste atenção na água usada para desinfecção das agulhas,  
mantenha sempre o nível correto, repondo-a quando necessário.  
Caso a água fique suja, realize sua troca por completo. 

 17 • Ao final de um período de trabalho, coloque as agulhas em água fervente 
por pelo menos 20 minutos. Retire as agulhas esterilizadas da vasilha  
com água fervente, colocando-as sobre papel absorvente limpo e seco. 
Cubra com outra folha de papel.

 18 • Ao final do trabalho, faça o possível para passar os animais  
novamente pela seringa, tronco coletivo e tronco de contenção,  
antes de conduzi-los ao pasto.

PLANEJAMENTO 
E CONSTRUÇÃO

Murilo Henrique Quintiliano I Adriano Gomes Páscoa I Mateus J. R. Paranhos da Costa

VACINAÇÃO

O termo curral é usado para nomear, dentre outras coisas, as instalações 
destinadas ao manejo do gado. O curral é formado pela combinação de 
várias estruturas que devem ser dimensionadas e distribuídas no espaço  
de forma a facilitar o trabalho com os bovinos. A maior parte de um curral 
é ocupada por estruturas que servem para a recepção, acomodação  
e separação dos animais. Há também outras estruturas que são usadas 
para a condução, contenção, embarque e desembarque de bovinos. 

Currais mal projetados, com problemas de construção ou com falhas  
de manutenção geram dificuldades de manejo e aumentam o risco de 
estresse e de perdas produtivas. Por outro lado, currais bem projetados  
e construídos de maneira adequada, desenhados com base na compreensão 
do comportamento dos bovinos, reduzem esses problemas e facilitam  
a realização dos manejos. Para a implantação das boas práticas de manejo 
nem sempre é necessária a construção de currais novos, muitas vezes  
basta adaptar as instalações existentes para se obter bons resultados.  
Este guia tem como objetivo oferecer orientações sobre a construção  
e a reforma de currais para o manejo de bovinos de corte.

CURRAL
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 1 • Antes de iniciar a construção do curral, estude bem o posicionamento  
de suas estruturas em relação aos ângulos do sol para reduzir situações  
de contrastes entre claro e escuro.

 2 • Quando necessário use telhas transparentes ou iluminação artificial  
para evitar áreas muito escuras ou sombras. 

 3 • Evite construir estruturas com curvas ou cantos com ângulos fechados,  
sempre que possível use formas arredondadas, que suavizam as curvas  
e os cantos. 

 4 • Construa o curral em local de fácil acesso, sobre terreno com boa 
drenagem e com declividade que facilite o escoamento de água, sem risco 
de causar erosão. Evite terrenos com afloramentos rochosos. 

 5 • Dimensione o curral de acordo com as necessidades de manejos,  
não utilize as estruturas do curral para manter os bovinos presos. 

 6 • Construa piquetes no entorno do curral, que devem ter boa disponibilidade 
de forragem, água de boa qualidade, cochos para fornecimento  
de suplementos e sombra. 

 7 • Faça uso alternado dos piquetes, evitando a degradação das pastagens. 

 8 • As dimensões das estruturas do curral devem ser feitas considerando  
os animais de maior tamanho presentes na fazenda.

 9 • Defina os materiais que serão utilizados na construção do curral  
tendo em conta sua disponibilidade, custo e resistência.  
Priorize o uso de materiais de boa qualidade para reduzir os custos  
com manutenção e reformas. 

 10 • Evite a ocorrência de quinas salientes e a exposição de pontas de 
parafusos, pregos, fios e de outros objetos pontiagudos.

 11 • Os currais devem ter as seguintes estruturas: remangas, mangas, 
corredores, embutes, seringa, tronco coletivo, tronco de contenção, 
apartadouro e embarcadouro. 

 12 • As remangas servem para facilitar a entrada dos animais no curral e para 
acomodá-los enquanto esperam pelo final do manejo quando não houver 

CURRAL • PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO

piquetes em seu entorno.

 13 • As cercas das remangas podem ser feitas de arame liso, com 5 fios  
e devem ter 1,5 m de altura. As cercas de outras estruturas devem ser 
feitas de tábuas de madeira,  
barras de metal ou cabo de aço, e devem ter pelo menos 1,8 m de altura.

 14 • As porteiras das remangas devem ser posicionadas nos cantos  
e devem abrir preferencialmente para os dois lados.

 15 • As mangas servem para acomodar pequenos grupos de animais, 
quantidade, forma e dimensões devem ser definidas com base  
nos manejos a serem realizados.

 16 • Os corredores devem ter pelo menos 3,2 m de largura, evitando curvas 
fechadas e cantos vivos e devem ser posicionados de forma a facilitar  
o manejo.

 17 • A parte final do corredor, que faz a transição entre as mangas e a seringa, 
pode ser usada como embute. Para tanto posicione uma porteira de 5  
a 6,0 m de distância do início da seringa, feche as laterais do corredor  
e instale uma passarela externa para que a condução dos animais seja 
feita pelo lado de fora. Estas devem ter pelo menos 75 cm do chão,  
80 cm de largura e devem ter “guarda corpo” (com 1,0 m de altura)  
em toda sua extensão.

 18 • A seringa serve para facilitar a entrada dos animais no tronco coletivo, 
podendo ter formatos triangulares ou circulares. Prefira seringas 
circulares, elas evitam a formação de cantos e dispõe de uma  
ou duas porteiras giratórias, facilitando a condução dos bovinos. 

 19 • O tronco coletivo deve manter os animais enfileirados, evitando  
que se virem durante o manejo. A sua largura deve ser definida com base 
na maior categoria animal criada na fazenda, em rebanhos comerciais 
geralmente é usado 80 cm de largura.

 20 • As paredes do tronco coletivo podem ser construídas a prumo (quando  
a base e topo têm a mesma largura) ou inclinadas (quando a base  
é mais estreita que o topo, dando a forma de “V”).
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EMBARQUE

Falhas na execução dos manejos relacionados ao embarque causam 
estresse aos animais e aumentam os riscos de acidentes, que podem 
resultar em sofrimento dos animais e perdas econômicas, devido à alta 
incidência de hematomas nas carcaças. 

Com o objetivo de minimizar essas falhas apresentamos este  
resumo das boas práticas de manejo para o embarque de bovinos  
com recomendações úteis para melhorar a eficiência  
e segurança durante esse procedimento.

EMBARQUE
Mateus J. R. Paranhos da Costa I Ana Lúcia Garcia Spironelli I Murilo Henrique Quintiliano 21 • Troncos coletivos podem ser curtos, sendo projetados para caber apenas 

um (com 3,0 m de comprimento) ou dois animais ao mesmo tempo  
(com 6,0 m de comprimento).

 22 • O tronco de contenção é um equipamento usado para restringir  
os movimentos dos bovinos, dispondo de estruturas que servem  
para imobilizar a cabeça e o corpo do animal.

 23 • Há três tipos de apartadouros (“ovo”, em linha e de canto)  
que servem para separar grupos de animais.  
Todos eles devem ter as laterais fechadas. 

 24 • O embarcadouro é um corredor com uma rampa no final, que permite  
aos animais alcançarem o piso do compartimento de carga. Ele deve ter 
entre 80 e 90 cm de largura, dependendo do tamanho médio dos animais.

 25 • Quanto menor a declividade da rampa de embarque, melhor;  
sendo recomendado não passar de 25°.

 26 • Os projetos de curral devem contemplar a construção de banheiros  
e salas para  
o armazenamento de materiais e de equipamentos.

 27 • Instale calhas para captar a água da chuva que cai sobre o telhado  
do curral, para minimizar a formação de lama.

 28 • Faça manutenções periódicas no piso do curral. Quando necessário 
faça a reposição da terra nas áreas com buracos ou depressões.

 29 • Considere a possibilidade de pavimentar o piso do curral.  
Evite usar pedras e paralelepípedos, que aumentam os riscos  
de escorregões, quedas e de machucar os cascos dos animais.

 30 • Antes de iniciar a reforma de um curral, identifique os pontos críticos  
e oriente a reforma com base nesse levantamento.

CURRAL • PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO
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EMBARQUE

 1 • Faça um bom planejamento de todas as atividades necessárias  
para o embarque.

 2 • Certifique-se de que os documentos necessários para o transporte  
estão em ordem.

 3 • Planeje a chegada dos caminhões na propriedade de forma  
a evitar longas esperas pelos motoristas.

 4 • Assegure-se de que as estradas de acesso ao curral estejam  
em boas condições para o trânsito dos caminhões,  
caso contrário providencie os reparos necessários ou organize-se  
para dar apoio aos motoristas nos trechos com problema.

 5 • Certifique-se de que as instalações e equipamentos estejam  
em boas condições para o trabalho.

 6 • Organize o manejo de embarque, definindo as funções de cada vaqueiro.

 7 • Assegure-se de que o número de pessoas é suficiente para realizar bem o 
trabalho. Defina também a pessoa que será a responsável pelo embarque.

 8 • Quando for embarcar poucos animais de um lote (50% ou menos),  
faça a apartação no local (pasto ou piquete) onde eles se encontram  
e conduza ao curral apenas os animais que serão embarcados.

 9 • Quando for embarcar a maioria dos animais do lote (acima de 50%) 
conduza todos ao curral de manejo e faça a apartação.

 10 • Conduza os animais sempre com calma, mantendo um vaqueiro  
como ponteiro.

 11 • No caso de animais alojados em pastos muito distantes do curral  
de manejo, conduza os animais para pastos mais próximos  
com pelo menos um dia de antecedência.

 12 • Distribua os lotes nas mangas do curral, deixe pelo menos metade  
da área da manga ou remanga livre, isto facilita o manejo  
e é menos estressante para os animais.

13 • O curral é um local de trabalho, por isso minimize o tempo 
de permanência dos animais dentro do mesmo.

EMBARQUE

14 • Não embarque os animais logo após longas caminhadas.

15 • No caso de pesar os animas antes do embarque,  
faça-o com cuidado e tranquilidade.

16 • Aproveite o manejo de pesagem para apartação  
e formação dos lotes para embarque.

17 • Forme os lotes de embarque de acordo com a capacidade 
do caminhão ou carreta.

18 • Não deixe os animais sem água, principalmente os que estão esperando 
para serem embarcados. Utilize piquetes próximos ao curral com água  
e sombra disponíveis.

19 • Não deixe para identificar os animais (colocação de brincos)  
destinados ao abate minutos antes de realizar o embarque.

20 • Não misture animais de diferentes lotes ou categorias.

21 • Verifique as condições dos caminhões (manutenção e limpeza).  
Só proceda ao embarque quando tudo estiver em ordem.

22 • Os vaqueiros são responsáveis pela condução e embarque dos animais.

23 • Respeite a capacidade de carga de cada compartimento do caminhão, 
tenha em conta a categoria dos animais que serão embarcados.

24 • Conduza ao embarcadouro o número exato de animais  
para cada compartimento de carga.

25 • Caso um animal se recuse a embarcar, tenha calma, nunca agrida  
o animal com paus ou pedras. Utilize o bastão elétrico com voltagem  
e amperagem adequadas somente em situações críticas.

26 • Nunca arraste um animal para o embarque.

27 • Acomode o grupo de animais em cada compartimento de carga.

28 • Depois de completar um compartimento, feche-o e repita o processo  
até completar a carga.
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 1 • Tenha em mãos os planos de viagem e para situações de emergência.
 2 • O veículo deve estar limpo e em boas condições de uso.
 3 • O piso do compartimento de carga deve dispor de tapete de borracha 

e estrutura antiderrapante.
 4 • Os caminhos de acesso às fazendas devem estar em boas condições 

e quando não estiverem, dê apoio aos motoristas.
 5 • Ofereça condições para atender às necessidades dos motoristas 

antes de embarcar os animais.
 6 • Certifique-se de que todos os documentos estão em ordem.
 7 • Estacione o veículo corretamente, sem deixar espaços com o embarcadouro.
 8 • Embarque o número correto de animais por compartimento de carga.  

Evite embarcar animais cansados, machucados ou doentes.
 9 • Não inicie a viagem logo após o embarque, confira se está tudo em ordem. 

Se necessário, levante os animais que estiverem deitados,  
e no caso de animais agressivos, amarre-os pelo chifre ou use um cabresto 
(nunca os amarre pelo pescoço). 

 10 • Dirija devagar e com cuidado, evite brecadas e movimentos bruscos.  
Pare o veículo para inspeções e verifique se todos os animais estão 
em pé. Se houver animais caídos ou deitados, levante-os.

 11 • Estimule o animal a se levantar falando ou batendo palmas. Não grite nem 
assuste os animais. Após duas ou três tentativas, use o choque.

 12 • Nunca aplique choque na cara, ânus, vagina, úbere ou escroto. Não segure 
o bastão elétrico sobre o corpo do animal por mais de um segundo.

 13 • Caso o animal não se levante, certifique-se que não está ferido  
ou exausto e que há espaço suficiente para se levantar;  
se estiver tudo em ordem, tente mais uma ou duas vezes, no máximo. 

 14 • Animais debilitados devem ser desembarcados e nos casos mais graves 
deve-se fazer o abate de emergência. Se não for possível, siga viagem 
e realize o abate de emergência logo quando chegar ao destino.

15 • O abate de emergência deve ser feito por pessoa treinada 

TRANSPORTE

TRANSPORTE
Mateus J. R. Paranhos da Costa I Murilo Henrique Quintiliano I Stavros P. Tseimazides

O transporte de bovinos é uma atividade importante na cadeia 
produtiva da carne. Milhares de bovinos são transportados todos  
os dias em nosso país, sendo seu principal destino, os abatedouros. 
Dadas as características geográficas e de infraestrutura,  
o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. 

Mesmo sob boas condições e em viagens curtas, os bovinos mostram 
sinais de estresse, que se agrava em situações adversas. Animais 
estressados sofrem e, com isso, há maior probabilidade de ocorrerem 
problemas, sendo que em situações extremas pode inclusive resultar  
na morte dos animais. Durante o transporte a intensidade de estresse  
é variável, dependendo da forma com que os animais são manejados, 
das condições em que são transportados, da duração da viagem,  
das condições das estradas e do clima, dentre outros.
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e com equipamentos apropriados.

16 • Dirija sempre com cuidado, respeitando a sinalização de trânsito.
17 • O tempo total da viagem não deve ultrapassar 12 horas, quando isto ocorrer 

os animais devem ser desembarcados, recebendo alimento e água  
à vontade. Evite transporte de longa distância.

18 • Evite paradas longas, principalmente nas horas mais quentes do dia  
e procure sempre estacionar o veículo na sombra.

19 • Quando houver problemas durante a viagem, analise a possibilidade  
de rotas alternativas, solicite outro veículo e faça o transbordo  
dos animais ou desembarque os animais em local adequado.

20 • Quando nada disso for possível, estacione o veículo em local seguro  
e na sombra. Ofereça água regularmente aos animais.

21 • O transporte de bezerros exige mais cuidado. Nunca misture bezerros  
com animais adultos, mesmo que sejam suas mães. Ofereça água para  
os bezerros em viagens a cada 6 horas.

22 • O desembarque deve ser feito imediatamente após a chegada  
ao destino. Estacione o veículo no desembarcadouro corretamente,  
sem deixar espaço com a rampa de desembarque.

23 • Antes de abrir as porteiras do compartimento de carga, certifique-se  
que não há animais deitados ou caídos e, quando houver, levante-os.

24 • Abra a porteira mais próxima da rampa de desembarque e caso os animais 
não saiam, estimule-os, batendo palmas e fazendo movimentos na lateral  
do veículo. Não grite e não use o choque, tenha calma.

25 • Caso algum animal não consiga se levantar, desembarque os animais  
que estiverem no mesmo compartimento de carga com calma.  
Então, faça o abate de emergência, atordoando o animal dentro do veículo, 
para depois arrastá-lo para fora.

26 • Nunca arraste animais conscientes! O desembarque dos animais dos outros 
compartimentos de carga deve ser feito após a retirada do animal atordoado.

27 • Limpe e desinfete o veículo logo após o desembarque. Verifique  
se está tudo em ordem e conserte ou substitua o que estiver quebrado.

TRANSPORTE

CONFINAMENTO
Fernanda Macitelli I Janaina da Silva Braga I  Mateus J. R. Paranhos da Costa

A terminação de bovinos em confinamento traz uma série  
de vantagens para a cadeia produtiva da pecuária de corte, 
contribuindo para um maior equilíbrio na oferta de animais 
terminados ao longo do ano, redução na pressão sobre as pastagens 
durante o período de seca e diminuição na idade de abate. 

Entretanto, o ambiente de confinamento pode ser muito desafiador 
para os bovinos, principalmente quando eles são mantidos  
sob condições de criação e de manejo que não levam em conta  
suas necessidades e capacidades individuais de adaptação,  
gerando estresse intenso e prolongado. Quando mantidos sob  
essas condições desafiadoras, os bovinos enfrentam graves  
problemas de bem-estar e têm seu desempenho prejudicado.

O objetivo desse resumo é apresentar uma série de recomendações  
de boas práticas de manejo que têm potencial para minimizar 
o risco de falhas na adaptação dos bovinos ao confinamento e 
evitar situações que resultem em sofrimento. Com a adoção dessas 
recomendações espera-se promover o bem-estar dos animais, facilitar 
o trabalho dos colaboradores e aumentar o lucro dos produtores.
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EMBARQUE

 1 • Bovinos são herbívoros pastadores, adaptados a viver em condições típicas 
dos ambientes de pastagens e, portanto, podem enfrentar dificuldades 
quando mantidos em ambiente de confinamento.

 2 • Adote práticas de criação e de manejo que facilitem a adaptação  
dos bovinos ao ambiente de confinamento. 

 3 • Realize o desembarque o quanto antes. Mantenha a calma, não grite,  
não agrida e não use choques para desembarcar os animais.

 4 • Evite fazer o processamento dos bovinos logo após o desembarque!  
Dê a eles a oportunidade para que se recuperem do transporte,  
instalando-os provisoriamente em piquete ou curral do confinamento,  
com alimento volumoso e água de boa qualidade.

 5 • Considere um período de recuperação entre 12 e 24 horas para animais 
transportados por até 6 horas. Para viagens mais longas amplie o período 
de recuperação, mantendo-o entre 24 e 48 horas.

 6 • Forme lotes com no máximo 150 animais. 

 7 • Mantenha os lotes em pastos ou piquetes por 10 a 15 dias,  
para que os animais se familiarizem e a hierarquia seja formada.  
Aproveite a oportunidade para adaptar os animais à dieta do confinamento. 
Disponibilize acesso a ração inicial, na forma de suplemento.

 8 • Tampe os buracos e recolha pedras e outros materiais que estejam dentro 
dos currais do confinamento.

 9 • Antes de iniciar a condução dos bovinos para os currais de confinamento, 
certifique-se de que todos os caminhos estão livres de obstáculos  
e de que todos os animais estão em boas condições de saúde. 

 10 • Separe os animais com comprometimento de saúde e conduza-os para  
o piquete/curral enfermaria, onde devem ser acompanhados sob orientação 
de um médico veterinário.

 11 • Conduza os animais para os currais de confinamento ao passo, sem gritar.

 12 • Após a acomodação dos animais nos currais, inicie a rotina de 
monitoramento das condições dos bovinos nos currais do confinamento.

CONFINAMENTO

 13 • Realize as visitas de monitoramento periodicamente, com muita atenção 
e cuidado.

 14 • Nas duas primeiras semanas de confinamento, realize o monitoramento 
duas vezes ao dia, reduzindo para uma visita diária a partir da  
terceira semana. 

 15 • Animais que apresentarem sinais de problemas ou dificuldades  
de adaptação por um período superior a três dias devem ser retirados do 
lote e levados para um piquete ou para o curral enfermaria, onde devem 
receber atenção especial e tratamento veterinário quando necessário.

 16 • Limpe os cochos diariamente e os bebedouro pelo menos duas vezes  
por semana.

 17 • Certifique-se de que todos os animais possuam fácil acesso ao cocho  
e ao bebedouro, a qualquer hora do dia durante todo o período  
de confinamento. Avalie diariamente o escore de cocho antes de realizar  
o primeiro trato para poder controlar o consumo dos animais,  
como também avalie o escore de fezes.

 18 • Faça a reposição de cascalho nas áreas mais susceptíveis à formação  
de lama, em especial nas áreas próximas ao cocho e ao bebedouro.

 19 • Certifique-se de que o sistema de drenagem esteja funcionando bem  
e limpe os currais regularmente.

 20 • As cercas devem estar sempre íntegras e bem esticadas.

 21 • Controle a poeira durante o período de seca usando sistemas de aspersão.

 22 • Acione os aspersores quando houver condições de baixa umidade do ar 
e no piso, e nos horários em que houver maior atividade dos animais.

 23 • Disponibilize área sombreada para todos os bovinos confinados, o suficiente 
para abrigar todos os animais ao mesmo tempo a qualquer hora do dia.






