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GABRIELA LEPASKY
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1. Preparação

-presença de Água potável e local protegido do
clima
-movimento do gado vindos de zonas de pastoreio:
24 hrs de descanso
-movimento do gado Que cause fadiga física
consideravel: descanso por pelo menos 12 h
-movimento do gado de Outros locais : alimente e
hidrate se a privação de água exceder 36 h 
-Todos: água e comida entre 0 e 12 horas antes de
carregar



2.EMBARQUE

-lotação do caminhão: respeitar o ideal para cada
espécie
-carregamento de animais: agitadores ou chocalhos
de metal são ideiais
-caminhão limpo e nos veículos de dois andares,
presença de estruturas que evitem que urina e
fezes contaminem os animais no andar abaixo.
-Grupos separados: gado com chifres e sem, touros
adultos, gados de tamanho muito diferentes, gados
fracos
-nao devem subir rampas com mais de 20 graus



3.Viagem
 

-ocorrer em intervalos mais curtos possíveis
-os pisos, a disponibilidade de apoio e de estruturas adjacentes
pode afetar a estabilidade durante a condução
-animais: Reduzir água por seis horas antes para diminuir o risco de
urinar e manter o piso mais seco; se exceder 24 h de transporte
deve ser fornecido água.
-desenho do veículo, densidade de carga, ventilação, manuseio
e estradas determinam o BEA durante o transporte.
-densidade da carga: varia conforme a espécie, tamanho dos
animais, presença de chifres e distancia.

-Veiculo de transporte: forte, seguro, espaço
para levantar a cabeça, fácil higienização, boa
aderencia do piso, o escape não deve poluir
dentro das gaiolas, mínima exposição ao frio.



4.desembarque
 

-Não  misturar animais de diferentes lotes
-receber água
-instalações para o descarregamento e abate
humanitário de animais Debilitados
-Iluminação para cargas noturnas, de maneira
uniforme, sobre rampas, mangueiras, pátios e
veículos
-Não devem descer rampas com mais de 20 graus



5.Caminhada e currais de 
espera:

-Sistemas e manejos devem respeitar os princípios
de Bem-estar
-boa iluminação para que sempre desejado fazer a 
inspeção nos animais
-recebem os animais
-podem ou não serem cobertos
-apropriados para a espécie que irão receber
-estrutura e equipamentos que não causem lesões



6.Identificação/rastreabilidade:

- todo o rebanho a ser abatido deve ser devidamente
identificado e os registros do produtor atualizados 
- o responsável pelo transporte deve ter todos os
documentos referentes ao rebanho antes do início da
viagem



7. Responsabilidades: 

-planejamento para evitar atrasos e mais
estresse no transporte;
-até a entrada dos animais no veículo a
responsabilidade é do produtor primário 
-Durante o transporte o responsável é a empresa
transportadora
-Após desembarque a responsabilidade é do
matadouro


