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O bem-estar animal e suas práticas corretas de manejo impactam a qualidade 
da carne bovina de corte devido à possibilidade de ocorrência de lesões, 
podendo inclusive reduzir a renda do produtor. Deve-se priorizar um manejo 
adequado que atenda as cinco leis do bem-estar animal: liberdade fisiológica, 
comportamental, psicológica, sanitária e ambiental dos animais para produção 
de bovinos de corte. O objetivo deste trabalho foi analisar as práticas de bem-
estar animal em dez propriedades rurais no município de Dom Pedrito-RS. 
Avaliou-se as conformidades e não-conformidades através dos princípios 
abordados no Programa de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) desenvolvido 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Verificou-se a 
necessidade de implantação de melhorias em vários aspectos. O manejo 
sanitário, as instalações rurais e o manejo de embarque, apresentaram 68%, 
61% e 45% de conformidade, respectivamente. A principal não-conformidade 
do manejo sanitário referiu-se à limpeza e troca de agulhas durante a vacinação 
dos animais. Nos itens de instalações e manejo de embarque, a ausência de 
vedação total das laterais que compõem o brete e a seringa, o uso de guizos 
apresentaram 50% e 60% de não-conformidade, respectivamente. De 
maneira geral, identificou-se a falta de conhecimento e preocupação dos 
funcionários quanto às consequências de práticas inadequadas na qualidade 
do produto final. As instalações antigas podem, com alguns ajustes, atender 
as necessidades básicas para um bom manejo dos animais. Por fim, 
recomenda-se a qualificação dos funcionários a fim de possibilitar o avanço de 
boas práticas de bem-estar animal em propriedades de pecuária de corte. 

Palavras-chave: boas práticas, manejo, contusão

¹ Acadêmico do Curso  de Tecnologia em Agronegócio, UNIPAMPA - Campus Dom Pedrito, RS, 
Bolsista CNPq. leandrospinheiro31@gmail.com

² Professora da UNIPAMPA - Campus Dom Pedrito, RS. janainawohlenberg@unipampa.edu.br
³ Acadêmica do Curso de Gestão em Agronegócio, Faculdade IDEAU, Bolsista FAPERGS.
4 Pesquisador da Embrapa Pecuária Sul. Bagé, RS. vinicius.lampert@embrapa.br

13
V Simpósio de Iniciação Científica da Embrapa Pecuária Sul

Resumos dos trabalhos


