
O bem-estar animal deixou de ser tema exclusivo das sociedades
protetoras e passou a preocupar pesquisadores, criadores, a indústria
de carnes, comerciantes e consumidores nos quatro cantos do mundo
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ma antiga música caipira conta a

história do boi Amarelinho que,

ainda garrote, caiu nas mãos de

um dono cruel, que se impunha

sem compaixão, furando os animais com

ferrão, com a finalidade de "amansá-los". Mas

chegou o dia em que Amarelinho se vingou

de tanta crueldade. Com uma chifrada certeira,

matou seu carrasco. E, por isso, foi parar no

açougue. O drama cantado pela dupla Tônico

e Tinoco vai de encontro às atuais discussões

sobre o bem-estar dos animais. Não que as

criações comerciais façam uso de práticas tão

impiedosas, mas suas instalações e a forma

de transporte de seus moradores estão sendo

reavaliadas. Diferentes entidades mundiais,

como a norte-americana Humane Society

International (www.hsus.org), travam embates

para que o conforto nos criatórios seja requi-

sito fundamental para o lucro. E movimentos

feito esse chegaram a OMC - Organização

Mundial do Comércio, que há dois meses

começou a promover reuniões com a finalida-

de de traçar novas regras de comercialização

para carnes de boi, aves e suínos,

em virtude das crescentes

pressões dos im-

portadores. "Só temo que eles criem normas

que se traduzam em protecionismo", adverte

Pedro de Camargo Neto, presidente da Abi-

pecs - Associação Brasileira das Indústrias

Produtoras e Exportadoras de Carne Suína,

preocupado com a possibilidade de, num

futuro não muito longínquo, indústrias e países

passarem a retaliar empresas produtoras sob a

alegação de maus-tratos aos animais.

Andréa Parrilla, chefe de divisão de Bovide-

ocultura do Mapa - Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, explica que o Brasil

tem um dos melhores métodos de criação

do mundo. "Caso contrário, não seria um dos

maiores exportadores de carnes em geral",

analisa. Por precaução, o ministério criou um

comitê científico para aprimorar tecnologias

que atendam às novas normas, que devem

entrar em vigor em cinco anos.

Andréa acredita que tais

exigências afetarão

especialmente os europeus, que enclausuram

os animais com luz e temperaturas artificiais.

Segundo ela, o Brasil adota procedimentos

que zelam pelo bem-estar das criações

desde décadas passadas, ao previnir maus-

tratos (embarcar animais por 12 horas sem

água e alimentos, por exemplo) e regula-

mentar técnicas sobre abate humanitário.

"Por isso, os produtores se sentirão

confortáveis para acolher qualquer

mudança", garante.

Há muitos anos, a

professora Irenilza de

Alencar Naãs, do Depar-

tamento de Cons-



truções Rurais da Unicamp - Universidade de

Campinas, dedica-se a estudos sobre conforto

de animais confinados. Sua equipe acabou

de lançar um software capaz de interpretar o

som dos bichos e identificar se eles estão com

frio, fome ou sob algum tipo de estresse. Ela

explica que, apesar de o Brasil adotar técnicas

respeitadas no exterior, o país perde dinheiro e

mercadoria cada vez que a temperatura mé-

dia permanece acima dos 30° C durante uma

semana. "As instalações não estão plenamen-

te aptas para enfrentar o rigor tropical", avalia.

A professora não economiza nos argumentos:

Na sexta semana de vida, portanto,

próximo do abate, os frangos vivem o

seu inferno térmico. Requerem temperaturas

por vote de 21 ° C. Acima disso, exibem sinais

de estresse inconfundíveis: asas abertas e

afastadas do corpo; cristas e barbelas anor-

malmente vermelhas e respiração ofegante. A

taxa respiratória acelera e salta de 25 para 250

batimentos por minuto. A situação resulta em

perdas expressivas em muitos aviários.

A vantagem da dimaíizacão localizada

é seu custo, inferior ao dos sistemas

convencionais. Nos suínos, o sensor de

temperatura localiza-se na cabeça. Por isso,

a equipe da Unicamp criou um sistema de

ventilação dirigida, destinado a melhorara

sensação de conforto térmico de fêmeas

arnamentando (de 21° C a 24° C) ou leite-

gadas, que precisam de 27° C a 30° C.

Suínos em fase de terminação reque-

rem ambientes com temperaturas entre

12° C e 21 ° C. Quanto maior o animal, mais

dificuldade ele tem de eliminar o calor. Sinto-

mas de estresse: prostração, tanger de dentes,

espumar pela boca, rejeição á comida e maior

consumo d'água.

Para uma vaca holandesa, a tempe-

ratura ideal situa-se em torno de 14° C.

A partir de 24° C, registra perdas produtivas

significativas. Nos bovinos, em geral, os sinais

clássicos de estresse térmico incluem língua

de fora, inquietação seguida de prostração,

espumar abundante, língua muito vermelha e

recusa à comida.

Na opinião da professora Irenilza, as discus-

sões na OMC vão desembocar em mudanças

que precisarão ser implementadas. "Quem

não se adequa, não exporta", pontua. Por isso,

ela repete uma espécie de pregação que faz

há tempos: manejos intensivos, baseados em

construções inadequadas, provocam desper-

dício, que vai fazer falta na hora de contabilizar

resultados. Ê o tipo do problema que não se

resolve com importações de novidades gené-

ticas nem reforço alimentar. A única saída é

cuidar das instalações como manda o figurino.
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