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RESUMO
O bem-estar animal (BEA) tornou-se um tema de destaque nos últimos anos, devido ao
aumento na quantidade de indivíduos que adotaram a doutrina do vegetarianismo, além da
procura por alimentos de origem animal com procedência conhecida. Por essa razão, o
mercado tem se tornado cada vez mais exigente com relação à venda de produtos de origem
animal (POA), consequentemente, o produtor rural teve que adaptar a sua produção e
associar à utilização das premissas do BEA, o que gera gastos excedentes, entretanto,
estabelece pontos positivos e negativos ao desenvolvimento da bovinocultura. Este trabalho
tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a aplicação das ideias do BEA no
setor agropecuário brasileiro e seus efeitos econômicos.
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ABSTRACT
Animal welfare has become a prominent topic in recent years due to the increase in the
number of individuals who have adopted the doctrine of vegetarianism and the demand for
animal foods with known origin. For this reason, the market has become increasingly
demanding concerning the sale of products of animal origin. Consequently, the rural
producer had to adapt his production and associate it with animal welfare premises, which
generates extra expenditures but brings positive and negative points to the development of
cattle farming. Therefore, this work aims to do a literature review on applying the ideas of
animal welfare in the Brazilian agricultural sector and its economic effects.
Keyword: animal products, rural producer, economic effects

1 INTRODUÇÃO
O sucesso de uma empresa rural depende, basicamente, da competência técnica e
de uma boa administração, visando o melhor aproveitamento dos fatores de produção como
a terra, capital, informação e trabalho. As decisões de investimento são de suma
importância para o produtor tanto como referência à aplicação de recursos próprios quanto
à aplicação de recursos de terceiros, via crédito rural, devido à maior escassez de capital
em relação aos demais fatores de produção (BORGES; BRESSLAU, 2002).
Os modelos de produção que valorizam o bem-estar animal (BEA), demonstram
que para alcançar um padrão de bem-estar é necessário sacrifícios, tanto na produtividade,
quanto nos custos de produção, ou seja, melhorias iniciais no bem-estar podem ser
alcançadas a um custo baixo, entretanto a medida que os métodos de produção vão se
tornando requintados o custo de produção vai se tornando mais caro (RAINERI et al.,
2009).
O BEA tem sido um tema muito discutido, entre toda a comunidade mundial e com
o passar dos anos, a sociedade tem se tornado cada vez mais exigente em relação aos
produtos de origem animal (POA), prezando por alimentos de origem animal de alta
qualidade (ANDRADE et al., 2019). A União Europeia, pioneira no debate sobre BEA,
acabou influenciando os outros continentes a discutirem o tema, que despertou no Brasil
interesse pelo assunto, disseminado através dos meios de comunicação, revistas, artigos
científicos, dando ênfase na melhoria dos POA (QUEIROZ et al., 2014).
Segundo Buller et al. (2018) devido a pontos de vista enraizados na História da
Humanidade, as relações homem-animal sempre vislumbraram o sofrimento e a dor animal,
utilizado para o favorecimento do homem, como algo aceitável; porém ressalta-se que,
atualmente é importante a alteração desse tipo de visão, principalmente por conta da
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relevância maior de POA de qualidade e procedência conhecida, condição que tem tornado
o mercado cada vez mais seletivo.
Uma vez que, é nítido o crescimento do interesse da população com relação a
criação e abate humanitário de animais, torna-se importante a disseminação de informações
sobre o andamento e a evolução das cadeias de produção animal, a fim de mudanças
significativas e conscientes de toda a população, associados a exigência de produtos com
garantia de procedência e utilização das normas do BEA (DIAS et al., 2018).
O aumento na procura por conhecimento relacionado a essa temática, ocorre devido
ao crescimento progressivo de indivíduos adeptos ao vegetarianismo, trazendo bastante
relevância a este assunto. Além disso, é notável que grande parte da população possui um
enorme interesse em saber informações sobre a segurança e boas práticas de fabricação dos
POA que adquirem, levando em conta o BEA, tanto para a segurança do animal, como do
próprio consumidor.
Outro agente importante relacionado ao tema são os custos a mais que o produtor
tem quando adere esse tipo de método na sua produção. A utilização do BEA na produção,
traz pontos positivos e negativos ao pecuarista, pois requer um cuidado maior com os
animais, refletindo ótimos resultados de produção e venda, porém exige um maior
investimento para melhorias nas instalações, tratamento e na forma de abate dos animais.
Ressalta-se a relevância desta revisão em razão da importância do BEA relacionado com
os produtores rurais, por ser um tema emergente em todo o mundo.
Este trabalho tem como objetivo uma revisão de literatura a respeito das práticas de
BEA dentro da bovinocultura e seus efeitos econômicos no atual setor da agropecuária
brasileira.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS DO BEM-ESTAR ANIMAL (BEA)
Broom (1986) define bem-estar como o estado de um indivíduo com relação a sua
forma de adaptação ao meio em que vive. Ou seja, é um estado estimável, que pode variar
de muito bom a muito ruim, mensurado principalmente através do estudo comportamental
do animal, e da tentativa de compreender também seus sentimentos (BROOM;
MOLENTO, 2004). Para Hotzel (2004) a ideia de bem-estar animal é sugestionada por
várias crenças e culturas, o que a torna muito subjetiva.
Segundo Ceballos e Sant’anna (2018), a ideia do BEA passou a se basear no
desenvolvimento de regras e metodologias que indicassem um ambiente de qualidade para
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o animal, e se ele se encontrava em condições ambientais e emocionais hostis como
abstenção de necessidades fundamentais (água, alimento e contato social), medo e dor.
Além disso, o princípio do BEA é baseado no modelo das ‘’cinco liberdades’’,
refeitas pelo Conselho para o Bem-Estar dos Animais de Produção (Farm Animal Welfare
Council, FAWC), e difundidas por todo o mundo tornando-se referência para o tema,
utilizando os seguintes fundamentos para afirmar que o animal está em situação de bem
estar: i) livre de sede, fome e má nutrição; ii) livre de dor, ferimentos e doenças; iii) livre
de desconforto; iv) livre de medo e estresse; v) livre para expressar seus comportamentos
naturais (CEBALLOS; SANT’ANNA, 2018).
Apesar desses conceitos do modelo das ‘’ Cinco Liberdades’’ não serem
semelhantes, devem sempre andar em conjunto com um único propósito; ou seja, não
significa que respeitando somente um parâmetro já se garante o BEA. Para assegurar que
o animal não esteja sofrendo nenhum tipo de dano psicológico, biológico, é necessário que
todos os conceitos sejam adotados de forma simultânea (SANT’ANNA; COSTA, 2010).
Fraser et al. (1997) afirmaram em seu trabalho que a ética da ciência sobre o bemestar animal, se fundamenta em três princípios; primeiro, os animais não executam
atividade significativa no ambiente devido suas adaptações, segundo eles podem apresentar
problemas comportamentais por falta de adaptação ao meio e por último, podem manifestar
adaptações inapropriadas ao local em que estão inseridos.
Animais que são privados de manifestar seus comportamentos naturais sofrem
frustrações, e essa situação desencadeia uma série de comportamentos atípicos por parte
dos mesmos, como por exemplo estresse, agressividade, estereotipias (canibalismo).
Entretanto, esses comportamentos atípicos podem ser diminuídos ou até mesmo anulados
por meio de um correto manejo. Em virtude disso, é indispensável que o produtor esteja em
constante busca de aprimoramento para melhor entender as questões comportamentais e
ambientais mais adequadas para determinada espécie em criação (RICCI et al., 2017).

3 BENEFÍCIOS DO BEM-ESTAR ANIMAL (BEA)
Com o crescimento acelerado da população mundial e o aumento da renda per
capita, nos próximos anos haverá um aumento da demanda mundial por alimentos. O Brasil
apresenta um grande potencial produtivo, mas, para conseguir suprir as demandas por
produtos agropecuários até o ano de 2024 é necessário a expansão da área plantada e da
produtividade. No entanto, especialmente na pecuária, pequenos ajustes de produtividade
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sem ampliação de área são suficientes para suprir as novas demandas (SAATH;
FACHINELLO, 2018).
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (2019), o Brasil é
o quinto maior país em extensão territorial e possui o maior rebanho do mundo com pouco
mais de 214 milhões de cabeças de gado efetiva. A pecuária de corte brasileira nos últimos
anos vem aumentando sua produtividade e ao mesmo tempo diminuindo a área ocupada
por gado, a produtividade aumentou de 1,63 @/ha/ano em 1990 para 4,5 @/ha/ano em 2018
com o aumento de 176%, a produção de carne também cresceu 139% entre os anos de 1990
a 2018 (ABIEC, 2018).
Nos últimos 5 anos, há uma maior preocupação por parte do consumidor quanto a
qualidade da carne. Portanto, o produtor deve se atentar a alguns fatores que afetarão
diretamente a qualidade da peça, como o manejo na criação, no transporte e no tratamento
pré-abate no frigorífico. Problemas causados por um manejo incorreto interferem de forma
significante na qualidade do produto final, podendo causar estresse, perda de peso ou até
mesmo carcaças com hematomas, alterando as características sensoriais e o valor
nutricional (MELO et al., 2016).
O abate humanitário é de grande importância para a cadeia de produção de carne
bovina, onde tem por objetivo garantir o bem-estar dos animais desde o embarque na
propriedade até o processo de sangria no frigorífico, por meio de um conjunto de
procedimentos técnicos e científicos. Um abate humanitário possui uma ligação direta com
a lucratividade, pois uma vez que as normas e regras internacionais não são seguidas, a
carne é considerada de má qualidade, gerando um marketing negativo (GONÇALVES;
SALOTTI-SOUZA, 2017).
No ano de 2019 a produção nacional de leite fluido foi de 34,8 bilhões de litros, de
um total de aproximadamente 16 milhões de vacas ordenhadas, correspondendo à
produtividade de 2175 litros de leite por vaca por ano e 5,9 litros de leite por dia (IBGE,
2019). A inclusão das práticas do bem-estar no sistema de criação na produção leiteira
possui uma forte influência positiva, não só na parte econômica, mas também na relação
humano-animal (MARTINS; PIERUZZI, 2012).
A melhoria no bem-estar animal traz benefícios tanto para o consumidor quanto
para o pecuarista. Esses benefícios financeiros incluem: redução da mortalidade, melhora
na resistência a doenças e consequentemente menos gastos com medicamentos, melhoria
na saúde, diminui o risco de doenças de origem alimentar e menor risco de zoonoses, gera
um produto com maior qualidade, maior satisfação do consumidor, contribui para a
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Responsabilidade Social Corporativa e além disso, o produtor ainda pode agregar valor ao
produto (STAMP, 2016).

4 RELAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL (BEA) COM O AGRONEGÓCIO
4.1 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO EMPRESÁRIO RURAL
Lopes et al. (2015) comprovam que a adoção de tecnologias para a melhoria da
propriedade rural proporciona maior lucro e retorno ao produtor, pois sua pesquisa abordou
o programa ‘’Full Bucket’’ (Balde Cheio) e através dela foi possível identificar que
unidades de demonstração (propriedades rurais produtoras de leite), que participam do
programa, com maior nível tecnológico se apresentavam economicamente viáveis para a
produção, ou seja, os lucros superaram os custos, e além disso a produção e o bem-estar
dos animais foi compensatório.
Hansen et al. (2019) realizou uma pesquisa com um total de 914 produtores de leite,
a respeito de sua saúde mental, qualidade de vida e situação de trabalho, e constatou-se a
relação entre a boa disposição do trabalhador e o bem-estar animal, sendo que,
respectivamente, a primeira interfere diretamente no resultado da segunda.
Outras questões podem estar relacionadas ao bem-estar de animais na produção de
bovinos de corte, e que garantem aumentos nos ganhos do produtor pela diminuição no
estresse sofrido por esses animais; a diminuição de custos com tratamentos e na quantidade
de perdas de animais e peças dos frigoríficos são alguns dos pontos positivos da adoção
dessa medida dentro da propriedade (MOTA; MARÇAL, 2019). A implementação de boas
práticas de manejo, principalmente por meio da capacitação de trabalhadores (vaqueiros e
ordenhadores), transforma-se em algo vantajoso para o animal e ao trabalhador que passa
a efetuar melhor o seu trabalho (COSTA; CEBALLOS, 2021).
Alguns fatores podem prejudicar a produção quando se fala em bovinocultura de
leite como, a utilização de medicamentos vencidos, bebedouros sujos, localização do
bezerreiro próximo ao curral, bezerras doentes em conjunto com sadias, falta de
escrituração zootécnica, composição e dimensionamento inadequado do rebanho,
bezerreiro coletivo (LOPES et al., 2016). O trabalho de Santos et al. (2018) mostraram que
vacas leiteiras criadas em sistema intensivo e semi-intensivo possuem maiores indícios de
manejo repulsivo, por conta de sua ação de afastamento quando há aproximação de
humanos.
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O sentimento de otimismo e satisfação com o retorno de lucros, servem de incentivo
ao produtor rural para a ampliação do negócio, fator que influencia de forma indireta no
BEA da propriedade (HANSEN et al., 2019).

4.2 UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS E SUSTENTÁVEIS
No trabalho de Braga et al. (2018) é avaliado o bem-estar de animais em atividades
aplicadas dentro dos sistemas de produção, como o confinamento de bovinos, técnicas
dolorosas utilizadas em leitões, e translado de aves; nota-se que esses métodos podem afetar
diretamente o bem-estar destes animais, baseando-se no modelo dos ‘’ Cinco Domínios’’,
criado por Mellor e Reid.
Com relação a bovinocultura de corte, principalmente voltada a produção em
confinamento, existem algumas opções que podem ser utilizadas para otimizar a situação
desses animais, visto que esse tipo de sistema de produção costuma ser estressante e causar
efeitos negativos no comportamento dos animais (agressividade, estresse e medo) (MOTA;
MARÇAL, 2019). A conscientização de produtores rurais sobre a inserção de um manejo
adequado e humanitário com os animais é de suma importância, pois evitam situações de
risco aos animais e melhoram a qualidade final do produto (RODRIGUES; DENADAI,
2017).
Tendo em vista a aplicabilidade das premissas do bem-estar animal dentro dos
sistemas de produção animal, é notório os resultados positivos relacionados ao
melhoramento genético, que resulta em aumento de lucratividade para o produtor, e em
melhorias na comercialização dos produtos por atender as exigências do mercado, e mostrar
aos consumidores maior segurança e procedência dos produtos, como consequência de uma
produção fundada no bem-estar animal (AZEVEDO et al., 2020).
A pecuária de precisão (Precision Livestock Farming) é um sistema alternativo de
produção que pode ser utilizada por meio do manejo de aparelhos de imagem e som, para
medição de parâmetros comportamentais e características fisiológicas dos animais, a fim
de computar esses valores para garantir o bem-estar dos animais de produção; dessa forma,
esse sistema é uma ótima ferramenta para o produtor, pois terá como consequência uma
produção mais eficiente (NORTON et al., 2019).
De acordo com Berckmans (2014), a utilização do sistema Precision Livestock
Farming (PLF), pode trazer diversos benefícios tanto aos animais, como aos produtores,
sendo uma ótima alternativa para assegurar a procedência dos alimentos aos consumidores;
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além das vantagens econômicas, esse tipo de sistema auxilia de forma favorável no bemestar e saúde dos animais e torna-se uma poderosa ferramenta aliada a produção animal.
Zanin et al. (2016) defende a tese da utilização do sistema agrossilvipastoril
associado à criação de vacas leiteiras como alternativa de sustentabilidade tanto de
produção de florestas e melhorias no solo, como no aumento da qualidade do bem-estar de
matrizes leiteiras, resultado da diminuição do estresse térmico causado pelo sombreamento,
e consequentemente torna-se uma excelente escolha de sistema de produção sustentável ao
produtor rural. O estudo de Aranha et al. (2019) também afirmaram que a utilização de
sistemas integrados de produção agropecuária melhora o conforto térmico de bovinos.
Na produção animal, deve ser levado em consideração o bem-estar humano, bemestar animal e o meio ambiente. Os pecuaristas das regiões tropicais e temperadas devem
considerar o sistema agrossilvipastoril em três níveis, com árvores e arbustos com folhas
comestíveis. Esse sistema traz muitos benefícios para a produção, como o conforto térmico,
devido ao aumento de áreas com sombras, condição nutricional melhorada por conta da
ingestão de folhas dos arbustos e árvores, maior número de predadores de carrapatos e
moscas, menos doenças e melhor comportamento social (BROOM, 2017).

5 EXIGÊNCIAS DO MERCADO
Com relação às normas sobre BEA, as diretrizes que possuem uma maior relevância
para a produção mundial são as do Canadá e da Europa; a União Europeia propõe
exigências relacionadas à proteção e ao bem-estar de animais de produção de acordo com
a Diretiva 98/58/EC, presente no Conselho da União Europeia (Council of The European
Union) de 1998. Os requisitos estão atrelados a questões como alimentação adequada à
idade, que supra as demandas nutricionais e mantenha os animais saudáveis (DIAS et al.,
2018).
O decreto federal nº 10.468, de 18 de agosto de 2020, legislação mais recente do
Brasil sobre o assunto, aborda principalmente as exigências com relação a produtos de
origem animal (queijos, leite, ovos, carne, pescados, derivados de abelhas, entre outros) e
o rigoroso controle que deve existir para garantir a procedência dos produtos, fazendo um
correto armazenamento e manipulação, desde a matéria prima até a exportação, e dessa
forma possibilitar a comercialização ao mercado exterior.
A produção de POA vem crescendo no cenário mundial, e simultaneamente também
vem crescendo a exigência dos consumidores por produtos de maior qualidade. Os
consumidores nos dias atuais estão cada vez mais interessados em saber a respeito da ética
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da empresa fornecedora dos POA, do histórico dos animais que estão sendo
comercializados quanto a forma de criação, alimentação e abatimento (ALVES et al.,
2016).
A bovinocultura de corte é uma das principais atividades econômicas do
agronegócio brasileiro. Devido a isso, essa cadeia produtiva passa por diversas adequações
para atender o mercado interno e externo, dentre essas adequações destaca-se a certificação
da carne bovina como uma estratégia competitiva e para agregar valor ao produto, atestando
a segurança e garantia do produto ao consumidor (FOREST et al., 2015).
No México, um estudo foi realizado com 843 consumidores a fim de se obter a
opinião dos mesmos sobre o conhecimento do bem-estar animal e produtos de origem
animal que respeitam essa ideia, a partir dessa pesquisa foi possível identificar a existência
de 3 grupos de consumidores: céticos, éticos e preocupados, além disso foi perceptível a
importância desse tema atualmente e o quanto vem crescendo a ideia de consumo
sustentável entre os consumidores (MIRANDA-DE LA LAMA et al., 2018).
No Brasil, segundo Lopes et al. (2017) em um estudo feito com os moradores de
Uberlândia - MG, os consumidores com uma maior escolaridade e maior renda familiar
apresentaram melhor percepção quanto aos aspectos de qualidade da carne, também
buscaram mais informações sobre os produtos que estão adquirindo, mostrando uma maior
disposição para pagar mais caro por uma carne com uma certificação de origem.
No trabalho de Moreira et al. (2017) os principais fatores responsáveis pela maior
exigência dos consumidores de POA no Brasil são a preocupação com a saúde, melhoria
financeira e a maior visibilidade das exigências éticas e sanitárias do mercado externo. O
consumidor anda cada vez mais preocupado com a qualidade e a procedência do produto
que está adquirindo, devido a isso, a segurança na etapa da criação do rebanho deve ser
rigorosa, pois essa etapa está diretamente ligada ao resultado final do produto (VIEIRA et
al., 2018).
Observou-se que os estudos relacionados à POA e ao BEA ainda são bastante
limitados, e mesmo com o crescimento do interesse da sociedade pelo assunto, ainda
existem lacunas a serem preenchidas (ARAÚJO et al., 2019).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se que a sociedade está se tornando cada vez mais seletiva quanto aos
produtos de origem animal que adquire, buscando ter conhecimento sobre a sua
procedência. Em função disso, é de grande importância que o produtor sempre recorra ao
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melhoramento de sua atividade produtiva, de forma sustentável, visando o bem-estar
animal, com o intuito de aumentar sua lucratividade e satisfazer o consumidor final. Com
o aumento da visibilidade da agropecuária sustentável, produtores que não se adaptarem a
essa realidade serão deixados para trás. A falta de informação muitas vezes se torna um
problema, principalmente quando se trata de produtores brasileiros, por essa razão é
importante a disseminação das premissas do bem-estar animal, suas vantagens no meio
rural e seus impactos no agronegócio.
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