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Esta é a segunda reportagem do
Projeto Portas Abertas, um canal criado
por DBO para comunicação entre a indústria
e os pecuaristas. Enviem suas perguntas.
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A insensibilização
garante abate sem dor
Quem pergunta é Luiz Antônio de Deus, o Chico Boiada, sócio-proprietário da Fazenda
Cigana, em Campestre, MG, onde ele engorda 10.000 bois em confinamento.

“SIM. O processo de insensiPonto certo de abate
bilização dos bovinos, com pistola
penetrante de dardo cativo, resulta
em perda de consciência do animal
antes que ele sinta dor. Para isso, é
fundamental que o disparo seja feito
com precisão, no ponto de encontro
entre duas linhas imaginárias que
partem dos chifres em direção aos
olhos (veja foto). O chamado “abate humanitário” é prática obrigatória no País, regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), por meio da
Instrução Normativa Nº 3, de 17 de
janeiro de 2000, que visa garantir o
bem-estar dos animais, desde sua
recepção no frigorífico até a sangria.
Essa normativa já está sendo revisada e o novo texto (com publicação
Apenas um disparo pode ser feito no ponto
prevista para este ano) deverá deterassinalado, com pistola calibrada, para que o
minar que todas as plantas frigorífianimal perca a consciência de imediato.
cas sob inspeção federal tenham um
profissional especializado em bemcargo da inspeção estadual ou munici-estar animal.
Trata-se de uma medida de cunho pal. Ele ressalta também que o método
não apenas ético, mas também econômi- de insensibilização usado no Brasil é efico, pois práticas adequadas de manejo ciente, mas os funcionários precisam ser
melhoram a produtividade na indústria. bem treinados para executá-lo; as instaSegundo o professor Mateus Paranhos, lações devem ser adequadas e a pistocoordenador do Grupo de Estudos e la sobmetida a revisões periódicas, para
Pesquisas em Etologia e Ecologia Ani- que o disparo seja certeiro.
mal (Etco), já se registrou grande avanço nessa área nas empresas mais mo- Rotina calibrada – Na unidade de
dernas, porém, continua havendo muita Lins (SP), pertencente à JBS, empredisparidade entre as plantas submetidas sa parceira de DBO no Projeto Portas
à inspeção federal e aquelas menores, à Abertas, vimos como esse processo é
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monitorado. “Todos os dias, nossa equipe acompanha o manejo do
gado nos currais de espera e no abate, analisa as imagens das câmeras
de monitoramento e registra eventuais não conformidades para providenciar correções imediatas, além
de planejar novos cursos de treinamento. Trata-se de um processo contínuo, pois sempre é possível melhorar as operações”, informa
Everton Adriano Andrade, coordenador corporativo de bem-estar animal da JBS em Lins.
Segundo ele, os cuidados com o
animal começam antes do abate. É
fundamental fazê-lo entrar tranquilamente no box de insensibilização.
Para isso, o manejador deve se posicionar de forma correta, antes do
“ponto de equilíbrio” visual do bovino (veja ilustração na página ao
lado). Se ficar à frente, ele volta; se
permanecer totalmente atrás (ponto
cego), ele não se move. Posicionamentos incorretos geram o chamado “efeito sanfona” (movimento oscilante) no
corredor de acesso ao box, o que provoca confusão e estresse. Na planta de
Lins, são usadas bandeiras para conduzir o gado. O bastão elétrico (máximo
de 50 volts) é aceito apenas excepcionalmente, porém tomando-se o cuidado
de aplicar o choque na região traseira
do animal, por no máximo 2 segundos.
Jamais deve-se usá-lo em partes sensíveis como olhos, focinho, narinas, ore-

Sistema correto de manejo do gado

Deve-se evitar o uso do bastão elétrico

Máximo
permitido: 25%
lhas e órgãos genitais. “Admitimos no
máximo 25% de choque na seringa que
dá acesso à sala de abate”, salienta Andrade.
A equipe responsável pelo bem-estar
do gado observa também as chamadas
“vocalizações” (mugidos). “Se, em 100
bovinos, quatro emitem sons que denotam desconforto (medo, dor), isso já signfica que ultrapassamos o limite aceitável,
que é de 3%”, explica o coordenador de
bem-estar da JBS, acrescentando que esses parâmetros foram estabelecidos pela
pesquisadora norte-americana Temple
Grandin, que desenvolveu suas pesquisas em indústrias frigorífícios dos Estados Unidos. Quando o limite aceitável de
vocalização é ultrapassado, todos os procedimentos são revistos para se detectar
as causas do problema e as ocorrências
são registradas em planilhas de auditoria
para posterior avaliação.
Contenção correta – Segundo José
Rodolfo Panim Ciocca, gerente de campanhas da organização não-governamental WAP (sigla em inglês para World
Animal Protection, Proteção Animal
Mundial), que ministra cursos de treinamento para funcionários da JBS na área
de bem-estar, a correta insensibilização dos bovinos pressupõe a existência,
no frigorífico, de um box de contenção.
“Infelizmente, muitas plantas no Brasil
ainda não contam com esse equipamento, um problema que precisa ser resolvido”, diz ele. O box usado na unidade
da JBS, em Lins, contém o animal em
vários pontos (pescoço, barriga, traseiro, cabeça etc). Isso evita que ele se debata e sofra contusões, além de garan-

cm3; posicionamento correto do disparo
como indicado na foto e contenção adequada do animal. “Cumpridos esses requisitos, a insensibilização é completa e
o animal não sente dor”, esclarece Ciocca. Após o disparo, o bovino é liberado
e desliza, por uma rampa, até a chamada “praia de vômito”. Nessa área,
deve-se observar os sinais clínicos
que confirmam a insensibilização:
cabeça flácida, mandíbula relaxada, ausência de respiração rítmica e reflexos oculares, movimento
pendular das patas etc.
Caso a insensibilização não tenha sido completa, deve-se fazer
um segundo disparo usando uma
pistola portátil disponível na área
de vômito. Em seguida, o animal
é içado pelo membro posterior até
o trilho aéreo e conduzido à calha
de sangria. Em hipótese alguma
ele pode ser sangrado sem estar inconsciente. O procedimento deve
ser realizado no máximo 1 minuto após o disparo e ter duração de
pelo menos 3 minutos. “Com esse
conjunto de medidas, garantimos
aos bovinos um abate humanitário
Everton Andrade, coordenador
e também melhoramos a rotina do
de bem-estar da JBS em Lins, mostra
frigorífico”, reforça Ciocca.
n
pistola automática de dardo cativo.

tir maior eficiência de insensibilização,
cujo índice deve ser de 95% (apenas 5
animais a cada 100 podem receber um
segundo disparo).
O cumprimento dessa meta depende
de pelo três fatores: pressão adequada
da pistola, que deve ser de 13 a 14 kg/

Na próxima edição, abordaremos a etapa de retirada do couro e evisceração. Participe
enviando suas perguntas para o e-mail: maristela@revistadbo.com.br
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