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reduzindo a necessidade de recolhimento de 
cães ao Centro de Controle Animal.   

 

CONCLUSÕES 

O Projeto Piloto de Cães Comunitários serviu 
de referência para a criação do Programa 
Municipal de Cães Comunitários de Itabirito, 
por meio do protocolo desenvolvido por 
ALMEIDA (2017), sendo incrementado ao 

Programa de Itabirito o adestramento em casos 
específicos que não atendem ao critério “não 
perseguir objetos e pessoas em movimento”. 
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RESUMO  

Nosso objetivo foi estudar a qualidade da abordagem do bem-estar animal em documentos oficiais e 
relatórios técnicos com relação à sua potencial efetividade diagnóstica, a partir de dois exemplos: 
transporte marítimo e vaquejada. Foi considerada a qualidade científica da abordagem quanto à 
inclusão e objetividade dos indicadores necessários, em documentos oficiais, provenientes do poder 
executivo, normativos e relatórios técnicos. A estrutura de referência para o diagnóstico de bem-estar 
animal foi aquela apresentada por protocolos consolidados na literatura científica, que englobam quatro 
grupos de indicadores: nutricionais, ambientais, de saúde e comportamentais.Os relatórios técnicos 
nos casos de litígio sobre transporte marítimo e vaquejada abordaram os quatro grupos de indicadores 
de forma objetiva;os documentos normativos tenderam a usar o termo bem-estar animal de maneira 
vaga e subjetiva. A Nota Técnica sobre transporte marítimo emitida pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento ressaltou a importância dos interesses econômicos,abstraindo-se de 
apresentar os dados relativos ao bem-estar dos animais, que era o foco do litígio. O regulamento sobre 
vaquejadas, endossado pelo Ministério, apresentou características similares, com o agravante de não 
abordar os principais pontos críticos de bem-estar, que são a perseguição e a forte tração da cauda do 
animal em fuga.Conclui-se que existe uma preocupante variação da abordagem do bem-estar animal 
nos documentos oficiais e relatórios técnicos e que a qualidade científica da abordagem dos relatórios 
técnicos foi superior àquela dos documentos oficiais, constituindo fatos relevantes para ensejar a 
necessária discussão para o avanço na atuação técnica em bem-estar animal no Brasil.  
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INTRODUÇÃO 

A demanda de atuação em bem-estar animal 
vem crescendo em vários países, inclusive no 
Brasil. Recentemente algumas atividades de 
alegada importância econômica ou cultural 
foram desafiadas juridicamente por suspeita de 
maus-tratos contra animais, que é considerado 
crime no Brasil de acordo com a Lei Ambiental 
9605, de âmbito federal (BRASIL, 1998). A 
resolução de tais denúncias passa pelo 
diagnóstico de bem-estar dos animais 
envolvidos, que aponta tecnicamente a 
existência de maus-tratos. Entretanto, há 
pronunciamentos variados sobre uma mesma 
situação, o que revela a variação da qualidade 
da abordagem do grau de bem-estar dos 
animais. Tal variação é negativa para a 
resolução dos conflitos, para a imagem das 
classes profissionais envolvidas e para os 
animais. 

Para entender o bem-estar de um animal, o 
Comitê de Bem-estar de Animais de Fazenda 
do Reino Unido (FAWC, 2009) relata que cinco 
aspectos da vida do animal devem ser 
considerados: nutricional, de conforto, de 
saúde, comportamental e emocional. Inspirada 
em tal arcabouço, a estrutura de diagnóstico de 
bem-estar animal utilizada pelos protocolos 
reconhecidos científicamente (Welfare Quality, 
2009; AWIN, 2015; Molento e 
Hammerschmidt,2017) contempla quatro 
grupos de indicadores correspondentes aos 
aspectos da vida do indivíduo, sendo que o 
aspecto comportamental e emocional foram 
unificados. Diante disso, do ponto de vista 
científico, para que o diagnóstico de bem-estar 
animal seja efetivo, a abordagem deve 

englobar aspectos nutricionais, de conforto, de 
saúde e comportamentais da vida dos animais. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi apresentar 
a qualidade da abordagem do bem-estar 
animal em documentos oficiaise relatórios 
técnicos com relação à sua potencial 
efetividade para diagnóstico de bem-estar 
animal, a partir de dois exemplos de litígio: 
transporte marítimo e vaquejada.  

 

METODOLOGIA 

Os dois exemplos considerados neste trabalho 
foram transporte marítimo, especificamente o 
caso do navio Nada, e vaquejada. Para avaliar 
a qualidade científica da abordagem do bem-
estar animalnos documentos foram 
consideradosdois aspectos: (1) alusão à cada 
um dos grupos de indicadores utilizados pelos 
protocolos (Welfare Quality, 2009; AWIN, 2015; 
Molento e Hammerschmidt, 2017); e (2) 
objetividade das informaçõesde cada grupo de 
indicadores por meio da mensuração de limites 
numéricos ou descrição de medidas que 
integram os grupos de indicadores de bem-
estar animal relatadosnos protocolos (Welfare 
Quality Assessment protocol for cattle, 2009; 
AWIN Assessment protocol for horses, 2015). A 
avaliação da potencial efetividade para 
diagnóstico de bem-estar animalfoi realizada 
por meio da constatação da objetividade da 
abordagem adotada pelos documentos e de 
reflexão sobre a inclusão de todos os 
indicadores relevantes em cada situação. 

Os documentos referentes ao transporte 
marítimo de animais e à vaquejada analisados 
neste trabalho estão apresentados na Tabela 1.

 

Tabela 1. Documentos sobre vaquejada e transporte marítimo de animais analisados quanto a qualidade científica da 
abordagem de bem-estar animal; foram considerados como relatórios técnicos (*) os documentos emitidos por profissionais 
designados para tal por força do litígio. 

Tema do 
documento 

Documento Autoria do documento Data de 
expedição 

Transporte Instrução normativa MAPA Nº Ministério da Agricultura, Pecuária e 30/03/2010 


