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Resumo 

 

Esse estudo foi baseado em dados de artigos para se ter uma ideia sobre o abate de 

vacas prenhes e suas complicações, seja elas de caráter econômico, levando prejuízos 

aos abatedouros, e respectivamente, aumentando o preço do produto ao final da 

cadeia alimentícia oriunda de produtos de origem animal, especialmente gado, e 

também sobre aspectos de bem-estar animal e abate humanitário, uma vez que, 

visando abertura de mercados internacionais é importante salientar a preocupação 

com a qualidade do manejo e controle do rebanho, e consequentemente, qualidade 

do produto final. Também foi levado em consideração a atuação do médico 

veterinário diante dessas situações, a caráter de orientar os proprietários, e por 

virtude, colocar em discussão esse assunto. 
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Abstract 

  

This study was based on data from articles to get an idea about the slaughter of 

pregnant cows and their complications, whether economic, causing losses to 

slaughterhouses, and respectively, increasing the price of the product at the end of 

the food chain originating from products of animal origin, especially cattle, and also 

on aspects of animal welfare and humane slaughter, since, aiming at opening 

international markets, it is important to highlight the concern with the quality of 

management and control of the herd, and consequently, product quality. Final. The 

performance of the veterinarian in the face of these situations was also taken into 

account, in order to guide the owners, and by virtue of putting this issue into 

discussion. 
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1 Introdução 

 

O rebanho bovino brasileiro tem em torno de 214,7 milhões de cabeças de 

gado, colocando o país na segunda colocação em termos de tamanho de rebanho 

bovino (IBGE, 2020). No segundo trimestre de 2020, foi abatido mais de 7 milhões 

de cabeças bovinas. O abate bovino no Brasil, é representado por cerca de 50% de 

fêmeas bovinas do volume total. Comumente essas fêmeas são enviadas ao 

abatedouro sem diagnostico gestacional, e por sua vez, com diferentes estágios 

gestacionais, geralmente em ciclos de baixa oferta de animais acabados, onde a 

remuneração ao produtor é elevada (CERVIERE, 2007). 

Os Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

evidenciam que, desde 2004, o Brasil acabou se firmando entre os maiores 

exportadores de carne bovina mundial, e tem exportado para mais de 180 países ao 

redor do globo (MAPA, 2013).  

A atividade pecuária brasileira é bem marcada por ciclos de sazonalidade 

(LAPBOV, 2014), onde nos meses de junho a novembro, o preço aumenta devido a 

diminuição da oferta de forragens na entressafra (SORNAS et al., 2013). Em relação 

as normas previstas pelo RIISPOA (Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 

de Produtos de Origem Animal), regulamentada no Art. 113, que orienta que deve 

ser evitada a destinação de fêmeas prenhes em estado avançado de gestação (terço 

final), e caso ocorra, as carcaças destas vacas devem ser destinadas a esterilização. 

Porém, em território nacional, carcaças apresentando boa aparência e sem evidencia 

de infecção, são destinadas ao comercio.  Porém, essa carne não deve ser consumida, 

uma vez que, o consumidor corre o risco de transmissão, de por exemplo, brucelose 

(zoonose), que pode acarretar numa febre de Malta nos indivíduos da espécie humana 

(GIUFFRIDA et al., 2010), sendo uma das formas de contagio o consumo de carne 

e/ou leite crus oriundos de um animal infectado, também uma forma de contaminação 

é o contato direto com os animais e seus fluidos corporais. Essa zoonose, em especial, 

nas fêmeas prenhes, as tornam mais susceptíveis a infecção, levando a alta taxa de 

aborto no terço final da gestação. Fatores como raça, sexo, peso, idade, nutrição e 



 

manejo pré-abate são influenciáveis na composição de carcaça e qualidade da carne. 

Um animal tem sua qualidade de carcaça avaliada, em primeiro lugar, sob seu 

rendimento de carne, gordura e osso, segundo Bridi (2002). A carcaça do rebanho 

brasileiro rende em média 53% (HADDAD et al., 2010). Portanto, esses fatores são 

fundamentais, pelo ponto de vista econômico, visando uma melhor relação entre 

produtor x frigorifico. Portanto, também para que os produtores tenham consciência 

desse fato, e busquem assessoria antes do envio de fêmeas ao abatedouro, uma vez 

que, o próprio pecuarista tendo conhecimento no assunto e percebendo o impacto 

econômico que isso pode causar, tanto para ele, quanto para quem comercializa 

produtos cárneos, terá mais responsabilidade e acompanhamento dentro de sua 

propriedade. E também alguns questionamentos éticos sobre o envio ao abatedouro 

de fêmeas gestantes, relacionados a saúde do rebanho, e também a produção.  

 

2 Referencial teórico 

 

Este estudo teve caráter de descrição, retrospectiva e revisão bibliográfica, 

tendo como principal objetivo os estudos publicados sobre o tema, em âmbito 

internacional, relacionados ao abate de vacas prenhes, bem-estar animal e 

legislações. 

Os frigoríficos, que estão distribuídos pelo estado do Rio Grande do Sul, tem 

na sua maioria inspeção municipal, seguido de estaduais e por fim federais, 

contabilizando em mais de 300 plantas ao final do ano de 2017, chegando a 70% de 

inspeção municipal, 26% estadual e 4 % federal. O percentual de abate de fêmeas 

fica em torno de 30% do total abatido no estado. (NESPRO, 2018) 

Visando mercados internacionais, as práticas de bem-estar animal, a respeito 

do abate de vacas prenhes tem se tornado assunto pertinente entre profissionais da 

área, uma vez que a gestação é um estado fisiológico especial da vaca. O diagnóstico 

gestacional é o manejo adequado para se evitar esse tipo de evento, uma vez que, 

diagnosticada a prenhes, esse animal deve ser retirado do rebanho e ter manejo 

especial (PEREIRA, 2010). 

O transporte de gestantes na União Europeia é orientado pelas cinco 

liberdades animais, então, a maioria do transporte se faz por meio rodoviário, e 



 

quando a viagem acaba por ultrapassar o limite de 8 horas, as diretivas preveem 

parada para alimentação e descanso do animal (FAWC, 2009).  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, instituiu a 

Normativa n° 3, de 17 de janeiro de 2000, segundo a normativa os abates 

humanitários devem ser constituídos por um conjunto de diretrizes técnicas e 

científicas que garantam o bem-estar dos animais desde a recepção até o momento 

de sangria.  Já a matança de fêmeas em estado adiantado de gestação, com mais de 

dois terços do tempo normal de prenhez, devem ser evitadas, segundo o Regulamento 

de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA, de 

1997 (BRASIL 1997), do MAPA, estabelecido no Art° 113. No mesmo regulamento 

estabelece que fêmeas paridas ou que abortaram recentemente só podem ser abatidas 

no prazo mínimo de 10 dias após o parto ou aborto desde que não sejam portadoras 

de doenças infecto-contagiosas, citado no art° 114. 

Um dos fatores que podem levar o produtor a destinar animais prenhes ao 

abatedouro, é pelo fato de que a vaca gestante terá seu ciclo fisiológico estral 

interrompido, evitando, a manifestação de cio, e consequentemente, evitará perda de 

peso e interrupção da alimentação nesse período, trazendo facilidade ao manejo, e 

faz com que o produtor tenha a impressão de que a vaca ganhe mais peso num 

determinado período. A impressão de maiores ganhos de peso se dá pelo fato do 

acumulo de liquido fetal e também do feto. Também podemos considerar erros no 

diagnóstico como uma causa de envio desses animais (SORNAS, 2014).  

Segundo Noakes et. al (1990), o feto em seu terço final de gestação pode 

chegar a medir de 70 a 100 cm, e podendo variar de 20 a 50kg de peso. Isso acaba 

acarretando uma perda significativa para o abatedouro ou comprador da carne 

(SORNAS, 2014). 

Levando em conta esse dado, pode chegar a uma perda de mais de 10% do 

peso vivo, levando em consideração um animal de peso vivo de 480 kg. Segundo 

Sornas, os maiores índices de animais enviados prenhes ao abatedouro ocorrem entre 

o quarto e quinto mês de gestação, e as maiores perdas ocorrem a partir do segundo 

trimestre de gestação.  

  

De acordo com Grassi et. al (1991), as vacas prenhes apresentam menor rendimento 

de carcaça devido ao peso do útero gravídico, que ocasiona um maior peso corporal, 



 

e também a outro fator que seria que vacas em gestação alteram seu metabolismo, 

fazendo com que, tenha maior retenção de líquidos no organismo, portanto esse 

aumento de acumulo sanguíneo é responsável pelo baixo rendimento da carcaça 

quando pesada resfriada.  

 

Por outro lado, Silva et. al (2020), após a modificação do Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal- RIISPOA, houve um aumento 

na frequência de envio ao abate vacas gestantes, em especial em gestações em estágio 

mais avançado. 

 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Os dados foram obtidos em um abatedouro frigorifico bovino de inspeção estadual, 

e foi considerado o período de janeiro de 2019 até fevereiro de 2021, com capacidade 

de abate de 160 bovinos por dia, em média. Foi realizado um levantamento sobre as 

perdas em reais, com base no peso do feto e o valor médio da arroba obtidos pelo  

CEPEA -  Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA-

ESALQ/USP, 2021). Para se obter uma análise documental quantitativa. 

4 Resultados e Discussão  

 

Baseado em Bruzza et al (2021), no período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2021, 

foram abatidas 408 femeas bovinas em terço médio e final de gestação nesse 

abatedouro, chegando a um percentual de 0,89% do volume total abatido no 

estabelecimento. 

No gráfico abaixo está a incidência do abate de vacas prenhes em terço final de 

gestação, foram apresentados valores absolutos de cada mês e uma média, pontuando 

a variabilidade ao decorrer do ano. 

 

 

 



 

 

                Fonte: BRUZZA, A.; MÜHL, D. D. 

 

Nos meses onde a oferta forrageira se apresenta diminuída, pelo fato do solstício, 

onde a luminosidade durante o dia é menor e interfere no desenvolvimento das 

pastagens, a oferta de bovinos em bom estado de terminação reduz, e acaba por elevar 

a remuneração paga ao produtor, tornando assim o comercio desses animais mais 

acessíveis (SORNAS, 2014). 

Embora o RIISPOA, oriente o não envio da fêmea gestante em terço avançado de 

gestação, indicando que essa carcaça seja enviada para a esterilização, no entanto, 

não prevê nenhum tipo de punição ao produtor e/ou frigorifico, fazendo com que na 

prática a carcaça em bom estado visual e sanitário sejam comercializadas 

normalmente (BRUZZA, 2021). 

Em estudo Bruzza et. Al. 2021, encontrou um valor de 9.738,20 kg, peso esse 

formado por fetos do total de 408 fêmeas gestantes abatidas nesse estabelecimento, 

levando a um de prejuízo de aproximadamente 130 mil reais, levando em 

consideração o valor, em média, da arroba de mais de 200 reais. 

 

5 Conclusões 

 

Nos dados obtidos, se tem ideia do prejuízo econômico e social, que esse fato 

desencadeia para a sociedade atual, por um lado trazendo perdas financeiras ao 



 

produtor e ao abatedouro, tendo em vista, o preço médio da arroba, que a falta de um 

diagnóstico gestacional na propriedade ou até mesmo um erro de manejo, ou má fé 

do produtor, trará perdas econômicas logo adiante, e também, a falta de meios de 

punir os responsáveis, por outro lado, esse fato acaba não cumprindo normas de bem 

estar animal estabelecidas por alguns países, fazendo com que a comercialização de 

produtos oriundos dessa produção se torne mais complicada, e também acarretando 

perdas econômicas.   
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