
 
O transporte rodoviário é o meio mais 
comum de condução de animais de corte 
para o abate. Os bovinos quando 
transportados em condições desfavoráveis 
podem sofrer contusões, perdas de peso, 
estresse ou morrer. 
 
 
Antes do Carregamento 

ü Recuse transportar animais que 
estejam apresentando problemas de 
saúde (se tiver dúvida, consulte o 
veterinário). 

ü Procure fornecer aos animais 
espaço adequado e seguro. Animais 
devem ser transportados de maneira 
ou posição que cause dor ou 
desconforto. 

ü Forneça água e alimentação  
suficiente (jornadas médias e longas) 
– ver a seguir: 

 
Carregamento dos Animais 

ü Alinhe a rampa de embarque com a 
porta de entrada dos. 

ü Cuide para que os animais não batam 
a cabeça ou membros no momento de 
embarque. 

ü Não transporte animais nas três 
primeiras semanas após a descorna. 

 
 
Densidade da Carga 
 

 
Peso 
(kg) 

Espaço 
(m2/cabeça) 

N° de 
animais/

m2 
20 0,14 7 
30 0,17 6 
40 0,21 6 
50 0,26 4 

 
 
Ovinos e 
Caprinos 

60 0,31 3 
 
 

m2/cabeças  Peso 
(kg) Mínimo Máximo 
30 0,16 0,23 
50 0,21 0,28 
70 0,26 0,33 

 
 
Bezerro 

90 0,30 0,40 
100 0,36 0,46 
150 0,50 0,50 

 
Novilho 

200 0,62 0,73 
300 0,86 0,96 
400 1,06 1,16 
500 1,27 1,59 

 
Bovino 
adulto 

≥600 1,50  

 
 
Separação de grupos 

Para evitar lesões use grupos 
separadamente nas divisórias do 
caminhão. 

ü Animais com chifres separados dos 
demais. 

ü Separar touros que podem brigar. 

ü Separar diferentes classes e sexos. 

ü Separar animais de diferentes 
tamanhos. 

ü Separar vacas ou novilhas prenhas. 

ü Diferentes espécies não deveriam 
ser transportadas no mesmo 
caminhão. 

 
 
 
Fornecimento de água e alimentos 

A água deve ser fornecida pelo menos a 
cada: 

ü 12 horas para adultos que não 
estejam em lactação. 

ü 8 horas para animais em lactação 
ou jovem. 

ü Fornecer pelo menos: 
45L/animal/dia para bovinos e 
4L/animal/dia para ovinos e 
caprinos. Quando a temperatura for 
de 40ºC ou superior os animais 
deverão receber o dobro da 
quantidade de água. 

ü Animais adultos não devem ficar 
sem alimentação por mais do que 24 
horas. 
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Ministério da
Agricultura, Pecuária

e Abastecimento 

Estado Gestacional 

Consulte um veterinário e de avalie 
cuidadosamente a necessidade de 
transportara animais gestantes ou aquelas 
fêmeas recém paridas. 

 

Inspeções 

Inspecione os animais 30min. antes da 
partida e a cada 2 horas durante a viagem. 

 

Cuidados com a direção 

Dirija com cautela evitando acelerar e frear 
bruscamente. Faça curvas cuidadosamente 
e a uma velocidade apropriada para reduzir 
a força centrifuga. 
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