
Aspectos comportamentais de interesse na avaliação do bem-estar de bovinos de corte 

criados em confinamento 

 

O avanço na eficiência da produção de bovinos de corte associado à restrição de espaço 

gerado pelo confinamento, criaram um ambiente de desafio para expressão dos 

comportamentos naturais da espécie (LINDBERG, 2001). Como relação de causa e efeito, 

sistemas intensivos somados à presença de variáveis que potencializam o estresse, induzem a 

manifestação de comportamentos anormais, como por exemplo, as estereotipias. Estereotipia é 

a apresentação de movimentos repetitivos, padronizados e aparentemente sem propósito 

(MALAFAIA et al., 2011), como a mordedura de barras observada em bovinos criados em 

sistemas de confinamento (Vídeo 1). 

Outro problema comportamental frequente em confinamentos de bovinos de corte são as 

interações agonísticas. Esta categoria comportamental foi definida como sendo qualquer 

comportamento associado a ameaça, ataque ou defesa, incluindo fuga ou passividade (BROOM 

& FRASER, 2010). Estes comportamentos ocorrem, pois, em sistemas de confinamento, os 

animais ficam mais próximos e, com frequência, ocorre a violação do espaço individual 

(RODENBURG & KOENE, 2007) e o aumento na incidência de interações agonísticas 

(PARANHOS DA COSTA et al., 2002) (Vídeos 2 e 3). 

A disputa por espaço no comedouro, quando não respeitado os 70 cm/animal 

(EUCLIDES FILHO et al., 2002) (Figura 1), torna-se um dos momentos do manejo em que o 

estresse e as brigas entre animais são aumentados, por isso deve ser um aspecto importante a 

ser observado no planejamento construtivo da propriedade (CATTELAM, 2013). Além disso, 

barras com altura suficiente para evitar misturas de grupo, devido a fuga dos animais (Figura 

2), são essenciais para manter a hierarquia, e esta, uma vez estabelecida, melhora a relação 

animal-meio e favorece a redução do estresse dos bovinos (QUINTILIANO & DA COSTA, 

2006). 

A sodomia é outro comportamento social observado em maior frequência em 

confinamentos do gado (Vídeo 4). Este é um comportamento caracterizado pela monta de um 

macho (rider) em outro (buller) (TURGEON & KOERS, 1997). Em confinamento, devido à 

restrição de espaço e ausência de áreas de fuga, esse comportamento é intensificado e passa a 

ser considerado anormal (EDWARDS, 1995).  

Outro aspecto importante no confinamento de bovinos de corte é o planejamento de 

manejos rotineiros como contenção no tronco, aplicação de vacinas e pesagem. A habituação é 

definida como um tipo de aprendizagem em que há redução permanente de uma resposta 
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resultante da estimulação repetida (BETANCOURT, 2014). Este comportamento aprendido 

pode reduzir os níveis de estresse, indicado pela menor concentração de cortisol, diminuição da 

reatividade de bovinos no manejo (ANDRADE et al., 2001), além de promover maior interação 

benéfica com seres humanos (SATO, 1995). Quando não há habituação e condicionamento dos 

animais, podemos observar comportamentos agressivos que dificultam o manejo no tronco, 

como pulos e coices (Vídeos 5 e 6). Em contrapartida, quando bem aplicados os conceitos de 

habituação, teremos animais mais calmos (Vídeo 7) e a consequente prevenção de acidentes, 

como fraturas de membros e/ou instalações e aparelhos danificados.  

A reação dos animais frente a estímulos pode variar muito conforme o temperamento do 

indivíduo. O temperamento de um animal envolve características como agressividade, timidez, 

temor, curiosidade, nervosismo e etc., sendo que animais com temperamento mais agitado 

demonstram respostas mais intensas e duradouras ao estresse do que aqueles mais calmos. Uma 

das formas utilizadas para avaliar o temperamento é mensurar a reatividade dos bovinos diante 

de desafios no tronco de contenção. A Tabela 1 descreve o escore de tronco, no qual o grau de 

reatividade é avaliado por meio de comportamentos tais como: postura corporal, coices e 

mugidos (PARANHOS & MAGALHÃES, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Disputa por espaço de comedouro 

durante alimentação. 

Figura 2 – Consequência do mau 

dimensionamento das barras na baia. 
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Tabela 1: Caracterização de medidas usadas para definição de escore de reatividade no tronco  

Características Avaliadas     Descrição da Escala 

  
Movimentação 1 – Nenhuma movimentação; 

2 – Pouca movimentação, parado em mais da metade do tempo de 

observação; 

3 – Movimentação pouco frequente, mas pouco vigorosa (durante 
metade do tempo de observação ou mais); 

4 – Movimentação constante e vigorosa; 

5 – Movimentação constante e vigorosa; o animal pula, levantando os 
membros do piso. 

 

Tensão 1 – Animal relaxado, apresenta tônus muscular regular, sem 

movimentos bruscos de cauda, orelhas e cabeça; 
2 – Animal alerta, apresenta movimentos bruscos de cauda, orelhas e 

cabeça, esclera do olho aparente ou não; 

3 – Animal tenso, apresenta movimentos bruscos de cauda, orelhas e 
cabeça, força saída, esclera do olho aparente; 

4 – Muito tenso, animal paralisado, apresenta tremor muscular. 

 

Postura Corporal  1 – Em pé, quando mantêm-se apoiado nos quatro cascos; 
2 – Ajoelhado, quando em algum momento o animal mantêm-se 

apoiado nos joelhos dos membros anteriores e nos cascos dos 

membros posteriores; 
3 – Deitado, quando em algum momento o animal tem o ventre em 

contato com o piso, sem apoio nos cascos. 

Respiração 1 – Respiração normal, ritmada e pouco ou não audível; 
2 – Respiração facilmente audível e, bufando ou soprando, de forma    

não ritmada. 

Mugidos 

 
 

 

Coices 
 

1 – Ausência de mugidos; 

2 – Respiração facilmente audível e, bufando ou soprando, de forma 
não ritmada. 

 

1 – Ausência de coices; 
2 – Ocorrência de coices. 

  

Fonte: Adaptado de PARANHOS & MAGALHÃES, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vídeo 1 – Mordedura de barra. 

 

Descrição: típico comportamento anormal verificado em sistemas de confinamento. O animal 

morde a barra de contenção repetidamente e sem função óbvia, como maneira de contornar sua 

frustração aparente. 

 

Vídeo 2 – Cabeça-corpo. 

 

Descrição: é um exemplo de interação agonística na baia, em que o animal efetua “cabeçadas” 

no animal submisso com intuito de afasta-lo do comedouro para ocupar seu espaço. 
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Vídeo 3 – Cabeça-cabeça. 

 

Descrição: mesmo princípio do comportamento “cabeça-corpo” (Vídeo 2), contudo, com 

utilização da fronte de ambos os animais. É importante salientar que, rotineiramente, esse 

comportamento pode ser lúdico e, diferente do comportamento agonístico, a interação lúdica 

entre os bovinos é considerada positiva. 

 

Vídeo 4 – Sodomia sem fuga de monta. 

Descrição: O vídeo mostra a aparente monta de um animal em outro, sem que este consiga sair 
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e evitar o comportamento. É comum em confinamentos e pode se manifestar em bovinos com 

libido maior, o que intensifica a sua ocorrência. Diante disso, a castração cirúrgica pode ser 

uma alternativa interessante. 

Vídeo 5 – Reativo a pesagem. 

 

Descrição: Animal reativo ao manejo no tronco. 

 

Vídeo 6 – Coice.

 

Descrição: Animal efetua coices durante contenção no tronco. 
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Vídeo 7 – Rotina de pesagem e passagem no tronco 1’15’. 

 

Descrição: Durante experimento realizado em propriedade no município de Guatambú (SC), 

pode-se observar a rotina tranquila de manejo quando o animal não é reativo. 
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