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1. Introdução  

O consumo de produtos cárneos está relacionado ao padrão de vida da população, bem como o 
cenário macroeconômico e o PIB do país. Comparada a outros produtos alimentícios, a carne é 
caracterizada por ser uma proteína de alto custo de produção e consequentemente de maior 
preço para o consumidor. O aumento da demanda por carne está associado ao acréscimo da 
renda e da urbanização, o que leva a população a uma mudança de comportamento, 
aumentando a busca por proteína de origem animal, sendo a carne de frango e suína as mais 
consumidas mundialmente, respectivamente, OECD (2018). 

A carne suína é a segunda carne mais consumida no mundo, depois da de frango (OECD/FAO, 
2017). Segundo a FAO, o Brasil foi, em 2017, o 4º maior produtor de suínos, ficando em posição 
posterior apenas da China, UE e EUA. Aproximadamente 60% da produção brasileira concentra-
se na região sul do país, apresentando um modelo de produção com integração vertical 
altamente desenvolvido, com a atuação de grandes empresas frigoríficas (USDA, 2015). Esse 
modelo de produção iniciou-se na região Sul, contudo, espalhou-se pelo Brasil e está presente 
na maioria dos Estados brasileiros.  

Segundo Vermeulen et al. (2015), consumidores buscam em sua maioria os produtos de melhor 
custo benefício entre preço e qualidade, contudo, cada vez mais pessoas estão preocupadas 
com a maneira que seu alimento é produzido, levando em contas aspectos como o bem-estar 
animal. Desse modo a cadeia produtiva da carne suína busca melhorar cada vez mais a qualidade 
de seu produto, especialmente evitando a incidência de carne PSE (pálida, flácida e exsudativa) 
do inglês (pale, soft and exudative).  

A carne PSE é causada por estresse no momento pré-abate (MAGANHIN et al.,2007), 
especialmente em suínos portadores do gene halotano, todavia, suínos não portadores do gene 
também podem apresentar carne PSE (KERTH, 2013). A carne PSE é tida como o principal 
problema de qualidade na indústria, por apresentar característica de baixa retenção de água, a 
textura flácida e cor pálida, sendo discriminada pelo consumidor em função do seu aspecto 
pálido, o que não a torna visualmente atraente para o comprador. A carne PSE é caracterizada 
pela queda acentuada de seu pH, ou seja, apresenta pH abaixo de 5,80 e seu uso é vedado em 
elaboração de presunto cozido (SARCINELLI et al., 2007), representando perda econômica para 
a indústria. 

 

2. Panorama da Suinocultura no Brasil  

 

A suinocultura no Brasil está em expansão, devido a aplicação de tecnologia e certificações 
sanitárias. Essa evolução é resultante dos trabalhos de técnicos, associações, entidades de 
pesquisas e de criadores na área da genética. Com o melhoramento genético das raças 
existentes, a produção de suínos para carne passou a ser controlada, garantindo a produção de 
carne com menos gordura, padronizada, com qualidade e com custo reduzido, tornando o Brasil 
um dos principais produtores mundial de carne suína (ROPPA, 2014).  

Sendo o Brasil um dos principais produtores de carne suína, Dalla Costa et al. (2014), defende 
que a produção de carne suína deve ser realizada com qualidade e padrão estabelecido, assim 
produzindo um produto com segurança alimentar, com sustentabilidade e respeitando o bem-
estar animal, alcançando as exigências dos consumidores. A carne suína é considerada a 



proteína animal mais importante do mundo (MIELI; WAQUIL, 2006; SANTOS FILHO et al., 2011), 
segundo a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS, 2016) no ano de 2015 a produção 
mundial de carne suína representou 38% da produção total de carne, assim colocando a 
suinocultura na posição de maior responsável pela oferta de proteína animal no mundo.  

O Brasil ocupa a quarta colocação nos países produtores de carne suína, segundo o instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). O total da produção nacional de carne suína 
em 2016 foi de 10,81 milhões de cabeças de suínos abatidas, um aumento de 0,8% em relação 
ao ano anterior, totalizando um acumulado 938,16 mil toneladas das carcaças, sendo que as 
regiões sul e sudeste responderam por grande parte dessa produção. Mas a produção de suínos 
tem saído da região Sul e expandido para outras regiões mais perto dos polos produtores de 
grãos (SILVA, 2009). 

A região sul é um dos principais polos da suinocultura brasileira, comercializando carne in 
natura, embutidos e defumados, segundo o IBGE (2017) mostra que 65,4% do abate nacional de 
suínos no 4º trimestre de 2016 foram na região. Santa Catarina e Paraná apresentaram o maior 
volume de produção nacional. A região sudeste ocupa a segunda colocação com 19,0%, Minas 
Gerais teve um aumento nos últimos dez anos enquanto São Paulo apresenta uma estabilidade 
na produção (ABCS, 2016). 

A região Centro-Oeste vem apresentando expansão no abate de suínos. Segundo o IBGE (2017), 
no 4º trimestre de 2016 essa região teve participação de 14,3%, no abate nacional de suínos, 
devido à migração de fronteira agrícola, visando à redução de problemas ambientais, a redução 
de custo de alimentação, onde muitas vezes os próprios agricultores também são criadores 
suínos (ROPPA, 2014) 

  

3. Qualidade da Carne  

 

A produção de carcaças suínas de boa qualidade tem sido o objetivo comercial e industrial na 
criação de suínos (BENEVENUTO, 2001). As características da carne devem ser conhecidas a fim 
de garantir qualidade nos produtos in natura ou processados, assim, satisfazendo o consumidor 
tanto na compra quanto no preparo e consumo da carne (ROSA et al., 2008). Para Ludtke et al. 
(2014), a qualidade está ligada a aspectos intrínsecos da carne, como aparência, palatabilidade, 
rendimento, composição nutricionais, e Rosenvold e Andersen (2003) apresentam os principais 
atributos de interesse para indústria como a capacidade de retenção de água, cor, teor e 
composição da gordura.  

Segundo Ludtke, Bueno e Ciocca (2015) quando falamos em qualidade da carne, refere-se 
qualidade tecnológica da carne, qualidade sanitária, qualidade sensorial e qualidade ética de 
origem animal. Qualidade sensorial é caracterizada por sabor e odor, que pode receber 
influencia desde o manejo, urina, fezes até compostos hormonais. E por último a qualidade ética 
que podem agregar valor no produto de origem. Qualidade ética abrange todos os aspectos 
desde a granja, transporte e abatedouro, estando intrinsicamente relacionadas ao bem-estar 
animal. 

Para Rosa et al. (2008) é importante observar a qualidade da carne suína para que o produto in 
natura ou processado seja de boa qualidade e com maior valor agregado, assim garantindo a 
satisfação do consumidor ao comprar, preparar e consumir o produto.  Entretanto Ludtke (2014) 



aponta diversos fatores podem interferir na qualidade carne, como ambiente, nutrição, 
sanidade, manejo, fatores post mortem, interferindo na capacidade de retenção de água, cor e 
pH.    Esses fatores fazem com que a carne apresente defeitos como, PSE (pale, soft, exsudative) 
Pálida, Flácida e Exsudativa e DFD (dark, firm, dry) escura, firme, seca (Seca-Superficie) 

Para Rosenvold e Andersen (2003) fatores como genética, alimentação, sistema de produção, 
jejum, manejo pré-abate, método de insensibilização, procedimento de abate, também 
influencia na qualidade da carne resultando em carnes PSE ou DFD. Além desses fatores, Peloso 
(2000), Rosenvold e Andersen (2003) estudaram a velocidade de resfriamento das carcaças após 
o abate e Bressan et al. (1992) o intervalo de tempo entre a sangria e a entrada na câmara, e 
concluíram que esses fatores também influenciam na qualidade da carne. E Bastos et al. (2001) 
estudaram os efeitos das medidas de peso da carcaça quente em kg, espessura de toucinho, 
profundidade de músculo e percentual da carne magra, e não encontraram nos resultados 
médios diferentes. 

Segundo Maganhin et al. (2007) a carne PSE é um dos problemas de qualidade na indústria de 
carne suína, devido às suas características como baixa capacidade de retenção de água, textura 
flácida e cor pálida que levam às elevadas perdas de água durante o processamento. Para Dalla 
Costa et al. (2005) e Lutdke et al. (2012) a presença da carne PSE reduz o rendimento e a 
lucratividade das agroindústrias, afetando os músculos de maior valor, como o lombo e o pernil. 
Nas áreas industrializadas, encarregadas da elaboração de produtos com injeção de salmoura, 
como é o caso das presuntarias, ao utilizar carne PSE na produção, ocorre a liberação de água 
(salmoura) que acumula no fundo da embalagem após o cozimento, reduzindo o tempo de vida 
nas prateleiras, Silveira et al. (2014) e Sarcinelli, Venturini e Silva (2007) vetam o uso de pernil 
com característica PSE para presuntos cozidos, podendo ser usada para salames e outros 
embutidos. 

A aferição do pH na carne é muito importante, pois, é uma das principais características utilizada 
para identificar a ocorrência de carne PSE, isso ocorre devido à quebra rápida de glicogênio em 
ácido láctico após o abate, o que acarreta maior concentração de ácido lático e decréscimo 
acelerado do pH muscular. Com temperatura de carcaça alta e o pH baixo, ocorre a desnaturação 
de proteínas miofibrilares e como resultado a redução da capacidade de retenção de água 
(MOURA et al., 2015; VELOSO, 2000; BARBUT et al., 2008; CALDARA et al., 2012; ÇELEN et 
al.,2016). 

O pH é definido como o registro negativo da concentração de íons de hidrogênio. À medida que 
a concentração de íons de hidrogênio aumenta devido à dissociação do ácido lático na carne, o 
pH declina (LONERGA, 2012). O pH da carne é uma medida de acidez, de modo que uma carne 
é considerada normal se o pH aferido da mesma estiver em torno de 5,8 o que é alcançado em 
torno de 6 a 8 horas post mortem, entretanto, a carne PSE possui pH abaixo de 5,8 já na primeira 
hora após o abate (LUDTKE, 2010; STEVEN, 2008; CHAE et al., 2007). 

No momento em que a sangria é finalizada, os músculos param de receber oxigênio 
permanecendo somete aqueles ligados a mioglobina, assim mantendo a atividade por pouco 
tempo (RÜBENSAM ,2000).  

 

 

 



4. Espessura de Toucinho e Gordura Intramuscular 

 

Para os frigoríficos a carcaça suína com maior rendimento da carne e menor deposição da 
gordura são importantes, e tanto para as indústrias quanto para o produtor o aumento da 
quantidade de carne na carcaça tem sido um objetivo em comum (BARBOSA et al., 2005).  

Conforme Roppa (2002) com os avanços da tecnologia moderna os suínos atuais apresentam de 
55 a 60% de carne magra na carcaça e apenas 1,5 a 1 centímetro de espessura de toucinho. Com 
redução do teor de Gordura de 35%, o de Calorias em 20% e o de Colesterol em 15%. O autor 
ainda diz que 70 % da gordura não estão na carne, mas no toucinho (abaixo da pele) e 28 % da 
gordura está entre os músculos e 2 % neles. 

De acordo com Irang (2008) e Campo et al. (2014) a carne in natura para consumo deve ter 
suculência, maciez, palatável, possuir aroma agradável e ter bom teor de marmoreio (gordura 
intramuscular). A gordura intramuscular é fundamental pela suculência a maciez da carne, a 
presença da gordura entre as fibras musculares também ajuda na capacidade de retenção de 
água no cozimento, portanto é indispensável para o consumo da carne in natura. 

Para Campo et al. (2014) o grande desafio para indústria é o aumento da gordura intramuscular 
sem o aumento da deposição de gordura subcutânea (toucinho), abdominal e intermuscular. 
Para Irang (2008) a relação da gordura intramuscular com a gordura subcutânea (espessura do 
toucinho) é considerada baixa, mas a longo e médio prazo a busca pela produção de carne com 
baixa espessura de toucinho e um melhor rendimento de carcaça poderá influenciar de forma 
negativa na qualidade da carne in natura. 

A redução da gordura intramuscular beneficiou certos produtos como o presunto cozido, porque 
precisam de tempo de maturação ou de cura e a carne deve apresentar depósitos externos e 
internos de gordura no pernil para conferir consistência, sabor, aroma, suculência e proteção ao 
produto final. Para a indústria a carne deve ter habilidade de ligar a água ou o tempero líquido 
de injeção, capacidade de emulsificar gorduras e não liberar água (IRANG, 2008). O autor afirma 
que a carne com pH24 inferior a 5,5 não deve ser introduzida para produção de presuntos, além 
de apresentar baixa espessura de toucinho e baixa deposição de gordura intramuscular.  

Outro ponto de avaliação de carcaça é a espessura do toucinho, um indicador da quantidade de 
gordura acumulada na carcaça (TORRES FILHO, 2001), a espessura do toucinho é uma 
característica importante, isso porque com a diminuição da espessura de toucinho em animais 
vivos ocorre o aumento da carne na carcaça. Por ser transmitida pelos pais aos filhos, a 
necessidade de selecionar melhores reprodutores com baixa espessura de toucinho para 
produzir carcaças com mais carne.  

 

5. Bem-Estar Animal 

 

Segundo o Ministério da Agricultura pecuária e Abastecimento (MAPA, 2016) conhecer as boas 
práticas de manejo e o bem-estar animal (BEA) resguarda o produtor e a agropecuária brasileira, 
favorecendo a imagem e gerando credibilidade. O bem-estar animal é um assunto amplamente 
discutido na produção animal, para Silva e Miranda (2009) BEA parte do princípio da 
sensibilidade animal e que animais que estão sob os cuidados humanos não devem ser sofrer 



de maneira desnecessária, o que abrange o manejo nas granjas e fazendas, transportes, período 
pré-abate e operação de sangria. Para Froehlich (2015) bem-estar animal está associado no 
manejo de animais com boas práticas, racionais e humanitários, no trabalho. Tanto racional e 
humanitárias falam de boas condições de instalações onde esses animais vivem, e também da 
relação entre a pessoa que realiza o manejo e o animal. 

Porém a definição mais difundida de bem-estar animal foi desenvolvida pelo comitê Brambell, 
na Inglaterra, e publicada em 1965, em resposta a publicação de Ruth Harrison em 1964 
intitulada Animal Machines, onde o autor denunciava os maus tratos praticados contra animais 
confinados (FROEHLICH, 2015). Segundo o comitê Brambell e a Farm Animal Welfare Council – 
FAWC (Conselho de Bem-estar em Animais de Produção) do Reino Unido o conceito de bem-
estar animal engloba as 5 liberdades: livre de sede, fome e má nutrição, livre de desconforto, 
Livre de dor, livre para expressar seu comportamento normal, livre de medo e tristeza 
(FROEHLICH, 2015; SILVA; MIRANDA, 2009). Para Broom (1986) relaciona bem-estar animal 
como um “estado de um indivíduo durante suas tentativas de se ajustar a um ambiente”. O 
animal precisa de condições e qualidade de vida no ambiente que está o que pode ser medido. 

Além disso, o manejo pré-abate engloba diversos fatores estressantes para os animais, e fatores 
esses que afeta diretamente na qualidade das carcaças. Entre as etapas de manejo que 
consideradas mais estressantes são, embarques, transportes (SILVEIRA, 2010). Para Dalla Costa 
et al. (2009) o jejum na granja, embarque, transporte, desembarque, alojamento nas baias do 
frigorífico, período de descanso, atordoamento e abate também são fatores que podem causar 
estresse nos animais e comprometer o bem-estar animal, resultando em perdas de qualidade 
da carne. Segundo Ludtke, Bueno e Ciocca (2015), a falta de comprometimento com o bem-estar 
animal, pode levar a produção de carcaças com baixa qualidade de carne, e o estresse é o 
principal indicador como forma de avaliação do manejo correto e o bem-estar animal. 

Segundo Dalla Costa; Ludke; Costa (2005) o manejo pré-abate é considerado uma das etapas de 
maior importância da produção, pois quando o manejo é realizado de forma errônea pode 
comprometer o resultado de meses de trabalho, resultando em baixa qualidade da carne ou 
carcaças com características como DFD (Dark, Firm and Dry) denominação dada para carnes 
escuras, firmes e seca e PSE (Pale, Soft and Exudative) que expressa carne pálida, flácida e 
exsudativa.  

A carne DFD apresenta um pH alto, para Castrillón; Fernández; Restrepo (2005) a carne 
apresenta um pH maior ou igual a 6.30, e pode ser usada em produtos emulsionados como 
salsicha tipo Frankfurt e produtos curados cozidos, mas na formulação é preciso que a maior 
parte da carne apresente pH normal (MAGANHINI et al., 2007). 

A carne PSE está relacionada ao estresse imediato, provocado no manejo dentro da indústria, 
fatores genéticos e nutrição, MAGANHIN et a.l, (2007) associa a carne PSE como o principal 
problema de qualidade na indústria, por apresentar característica de baixa retenção de água, a, 
textura flácida e cor pálida que levam às elevadas perdas de água durante o processamento e 
discriminada pelo consumidor em função do seu aspecto.  A carne PSE é caracterizada pela 
queda de pH, ou seja, apresenta um pH abaixo de 5,80 e seu uso é vedado em elaboração de 
presunto cozido (SARCINELLI; VENTURINI; SILVA, 2007). 

 

 



6. Manejo pré-abate 

 

6.1 Embarque 

Considerada uma fase delicada, o manejo no embarque tem papel fundamental no bem-estar 
animal, é quando o produtor deve organizar todo o sistema de embarque que vai desde as 
instalações, acesso à granja, portões das baias, embarcadouros e jejum dos animais antes do 
embarque. Quando os caminhões chegam à granja é realizada vistoria para avaliar as condições 
dos caminhões para os transportes a fim de garantir o bem-estar dos animais (DALLA COSTA, 
2005). 

Faucitano, (2000), Plácio et al. (2002,) e Dalla Costa (2005), afirmam, que o contato entre o 
homem-animal no manejo pré-abate durante o embarque é um ponto crítico, acarretando no 
aumento de estresse por parte dos suínos, isso ocorre em virtude da mudança de ambiente, a 
interação forçada com o homem, a falta de mão de obra qualificada, rampas com inclinação 
inadequada e a falta de equipamentos adequados para o manejo. Os animais devem ser 
retirados das baias de terminação em pequenos lotes de 2 a 3 suínos, com calma respeitando o 
tempo dos animais, evitando que os animais fiquem parados no corredor, sendo retirados das 
baias direto para ao embarque. Evitando o uso de bastão elétrico, paus ou qualquer outro 
utensílio que possa ocasionar lesões ou aumentar o estresse do embarque. 

Quando a rampa é mal projetada ou mal instalada podem resultar em arranhões, lesões, 
hematomas e até mesmo fraturas e nos casos mais extremos a morte dos suínos, assim levando 
prejuízos ao produtor e a agroindústria. As instalações devem ser bem planejadas, com o intuito 
de facilitar a condução dos suínos até os caminhões (DALLA COSTA; DALLA COSTA, 2014). 

Os autores ainda sugerem que as rampas podem ser metálicas ou de madeira, de estrutura firme 
para não se movimentar ou ter vibrações para que os animais não parem durante a condução. 
A largura ideal deve respeitar a passagem de dois suínos quando carregados para não perderem 
o contato visual com o grupo, a entrada de três ou mais suínos no compartimento do caminhão 
pode resultar em pancadas na lateral ou na parte superior, resultando em lesões e arranhões. 
Dalla Costa et al. (2012), Luteckd et al. (2016) afirmam que a largura ideal é de 1 metro e a altura 
das paredes de 80 cm, quando não atingindo esses parâmetros, tendem a fazer os suínos 
retornarem, pararem ou impedir a passagem dos outros animais. As laterais também precisam 
ser fechadas e altura precisa impedir que os animais visualizassem a área externa, assim parando 
para observar ou retornar.  

Outro ponto que deve ser observado é a inclinação ideal para rampas dos embarcadores, para 
Dalla Costa (2012) e Dalla Costa e Dalla Costa (2014) a inclinação ideal deve ser de um ângulo de 
no máximo 20 graus. Inclinações superiores podem prejudicar a subidas dos animais que podem 
sofrer lesões, quedas, fraturas e escorregões, aumentando o estressa no carregamento.  

O piso das rampas também influência no carregamento, assim como a inclinação podem 
interferir na subida dos animais. O piso deve ser de material antiderrapante, seco e limpo, 
podendo ser usado serragem e maravalha formando uma grossa camada para facilita no 
embarque (DALLA COSTA et al., 2012; DALLA COSTA; DALLA COSTA 2014). 

Quanto a posição do caminhão em relação à rampa, o ideal deve ser o mais próximo afim de 
não deixar frestas ou espaços, onde os animais possam sofrer quedas, se machucarem ou 
pararem. Não sendo possível evitar a fresta, o problema pode ser corrigido com um encaixe 



móvel entre a rampa e o caminhão ou colocar borrachas, tiras de pneus (DALLA COSTA et al., 
2012; LUTECKD et al., 2016). O elevador hidráulico é uma opção de manejo indicada, minimiza 
o estresse dos animais e evita maus tratos durante a condução (FAUCITANO, 2000). 

Lutecked et al. (2016) dizem que o tempo médio de carregamento deve ser de 25 a 30 minutos 
para caminhão com a lotação máxima de 100 animais. É nesse período que ocorre a mistura de 
lotes, isso acontece para padronizar os lotes seja por peso ou por números de animais a serem 
transportados no mesmo box de carroceria. Quando ocorre a mistura de lotes, 
consequentemente ocorrem as brigas, lesões e em casos extremos até a morte, isso para 
estabelecer nova hierarquia social. (Faucitano 2001). Já Faucitano (2001) e Dalla Costa et al. 
(2012), apontam as divisões das carrocerias como uma forma de minimizar a misturas de lotes, 
manter os grupos separados e evitar as brigas durante o transporte. Para Dalla Costa, Lutdek e 
Costa (2005) é quase impossível não misturar os lotes nas granjas e durante o manejo pré-abate 
é recomendado que não ocorra a misturar os lotes. Se a mistura for inevitável, a recomendação 
é misturar os animais ao carregar em vez de descarregar (WARRISS, 1998), porém, na prática a 
mistura de lotes é bem comum (FAUCITANO, 2001). 

 

6.2. Trajeto  

 

O transporte deve ser bem planejado, desde a hora de chegada do caminhão, embarque na 
granja até o momento do descarregamento no abatedouro. O transporte também é uma 
situação nova para os suínos e ao mesmo tempo com condições estressantes. Para Faucitano, 
(2000) e Dalla Costa e Dalla Costa (2012) as condições ou agentes estressantes são: ruídos, 
cheiros desconhecidos, exposição a novos ambientes, vibrações, mudanças súbitas de 
velocidades e variações de temperaturas. E esses agentes tem efeito direto na qualidade da 
carne e no rendimento da carcaça (BENCH et al., 2008). 

A densidade no transporte também é considerada um fator estressante (DALLA COSTA; DALLA 
COSTA, 2012) e pode influenciar no comportamento dos animais durante o transporte. Quando 
a densidade não é a ideal, pode comprometer o bem-estar animal e a qualidade da carcaça e da 
carne (FAUCITANO, 2000). A densidade recomendada é de 0,425 m2 para cada suíno de 100 kg 
de peso vivo ou 235 kg/m2 é responsabilidade do motorista do veículo fazer esse cálculo no 
momento do embarque. Tanto a falta quanto o excesso de espaço podem ocasionar lesões na 
pele, fraturas e morte no transporte (DALLA COSTA; DALLA COSTA, 2012). 

O estado dos veículos usados no transporte deve ser bem observado, a carroceria deve estar em 
bom estado, sem pontas levantadas que possam machucar e sem buracos. Os modelos de 
carroceria são diversos, indo desde modelos metálicos com piso liso ou antiderrapante, modelos 
com ou sem divisórias, carrocerias que vão de um piso até 3 pisos, podendo ter piso móvel ou 
hidráulico, com rampas internas (DALLA COSTA; DALLA COSTA, 2012; LUTECKD et al., 2013). 

Todos esses fatores podem influenciar no aumento da incidência de carne PSE nos frigoríficos. 
Para Dalla Costa e Dalla Costa (2012) também estão relacionadas a taxa de mortalidades, 
condições sanitárias dos animais, distância e duração do transporte, condições das estradas e a 
qualificação dos responsáveis pelo transporte.  

Outro ponto relevante são os aspersores disponíveis no caminhão. Para Lutcked (2016) a 
aspersão é um redutor para o estresse térmico sofrido durante o transporte, assim reduzindo a 



temperatura corporal e acalmando o animal. Após o embarque os animais devem ser molhados 
por aspersão e por um tempo de 30 minutos. Para Dalla Costa (2012), os suínos devem ser 
molhados nos dias em que a temperatura acima de 15ºC e a umidade relativa do ar a 70 %.  

O tempo de viagem e a distância devem ser levadas em conta no momento do transporte. O 
transporte é indicado sempre que possível, ser realizado nas temperaturas mais brandas do dia. 
Não sendo possível fazer o transporte nesses horários, o indicado é o uso de sombrite ou lona 
em toda parte superior do caminhão (DALLA COSTA; DALLA COSTA, 2012; LUTECKD et al., 2016) 

Para Faucitano (2000) para viagens longas o tempo de viagem até 24h é tolerado, desde que o 
caminhão apresente boas condições de ventilação e densidade e água disponível. O tempo e 
viagem superior a três horas requer cuidados, considerando o tempo e as condições das 
estradas. Trajetos longos podem elevar o nível de estresse, em função das condições climáticas 
e o jejum prolongado. Enquanto viagens mais curtas impedem o relaxamento dos animais. 
Viagens com tempo menor são mais prejudiciais que viagens longas, isso ocorre porque os 
animais não têm tempo de se recuperar do embarque e viagem (FAUCITANO,2000). 

Os animais costumar deitar nas viagens, desde que tenham espaço suficiente, porém em viagens 
curtas os animais permanecem em pé, e associados aos fatores estressantes da viagem 
interferem na qualidade da carne (DALLA COSTA et al., 2014). Em estudos realizados apontou-
se aumento de cortisol na saliva dos suínos transportados (DALLA COSTA et al., 2009), os 
batimentos cardíacos e o nível de cortisol em viagens de 25 minutos com estradas sob más 
condições foram maiores quando comparados aos suínos que foram embarcados no tempo de 
25 minutos e ficaram parados (DALLA COSTA et al., 2014).  

 

6.3. Desembarque 

 

O desembarque está entre os fatores de estresse, porém é considerado menos estressante que 
o embarque e deve ser realizado o mais rápido possível para evitar exposição solar (FAUCITANO, 
2000; SILVEIRA, 2010; DALLA COSTA et al., 2014; LUDTKE et al., 2014). 

Os manejadores devem ser bem treinados para identificar, separar e manejar adequadamente 
os animais que apresentam cansaço extremo, câimbras, fraturas, ferimentos ou que não 
apresentam mobilidade, para avaliação ante mortem para verificar a necessidade de abate de 
emergência ou para baias de descanso separadas. Os cuidados com os animais que não podem 
se locomover ser redobrados, e a utilização de macas ou pranchas e carrinhos para auxiliar na 
remoção dos caminhões ou condução para um abate de emergência (LUDTKE et al., 2014). Dalla 
Costa e Dalla Costa (2014) endossam que a equipe sempre faça cursos de reciclagem para 
planejamento do desembarque, identificação e correção dos pontos críticos nos recebimentos 
de suínos, avaliação do bem-estar que impacta diretamente na qualidade da carne. 

Ao chegar ao frigorífico Ludtke et al. (2014) apontam que após 30 minutos de espera no pátio 
com altas temperaturas, pode elevar o nível de estresse térmico dos suínos. O ideal é que os 
animais sejam descarregados o mais rápido possível e com equipamentos adequados a fim de 
evitar desconforto e agitação. Se a área de espera não for coberta a exposição ao sol, vento, 
chuva ou até mesmo a iluminação, dificulta o descarregamento (SILVEIRA, 2010). 



Durante o desembarque dependendo da angulação da rampa e a forma que os animais são 
retirados dos compartimentos dos caminhões, os suínos podem escorregar e sofrer alguma 
fratura. Dalla Costa e Dalla Costa (2014) e Ludtke et al. (2014) e Silveira (2010) dizem que a 
rampa deve ser projetada de acordo com a configuração dos caminhões para não ocorres 
espaços ou degraus entre a estrutura e a rampa. A rampa deve apresentar pisos antiderrapantes 
para impedir escorregões ou quedas, estar livre de fezes ou água acumulada e apresentar no 
máximo uma inclinação de 15º, inclinações superiores atrapalham o manejo por não encorajar 
os animais a descerem e pode causar lesões ou quedas. 

Outro ponto importante é a utilização de carrocerias móveis para facilitar o manejo durante o 
descarregamento (SILVEIRA, 2010; LUDTKE et al., 2014), para retiradas dos suínos dos 
compartimentos recomenda-se o uso de chocalhos e/ou ar comprimido (DALLA COSTA; DALLA 
COSTA, 2014; LUDTKE et al., 2014) e durante a condução dos animais até a baia de descanso, 
deve respeitar o ritmo dos animais, sempre levando em pequenos grupos, como os animais 
estão reconhecendo o novo ambiente é comum os mesmo fazerem pequenas pausa ou 
deitarem no corredor. Quando o lote é grande e os primeiros animais param, os animais mais 
próximos do manejador serão os mais pressionados para caminharem. 

 

6.4 Descanso 

 

O período de descanso é considerado uma prática de manejo importante, onde os animais 
podem recuperar do estresse ocasionado pelo embarque e transporte (FAUCITANO 2000; DALLA 
COSTA et al., 2006; DALLA COSTA; DALLA COSTA, 2014; MACHADO et al., 2014). 

Para Warris (1998), Venturini, Sarcinell e Silva (2007) e Souza et al. (2013) o período de descanso 
é fundamental para recuperar o glicogênio, assim possibilitando a produção carcaças de boa 
qualidade. Contudo o tempo de descanso nas baias do frigorifico não é um censo comum entre 
os autores, para Warris et al. (1998) o tempo de descanso ideal é de 1 a 3 horas, Köhler e Freitas 
(2005) na sua pesquisa indica um tempo de descanso de 3 horas, já Ludtke et al. (2012) e 
Machado et al. (2014) e indicam um tempo de descanso até 6 horas. Santiago et al. (2012) 
defendem que períodos de descanso menores que 6 horas e acima de 14 horas aumentam a 
incidência de carne PSE e período que apresentaram menor incidência de PSE foi entre 6 e 8 
horas. Venturini, Sarcinell e Silva (2007) já defende um período de 16 a 24 horas. Com essas 
diferenças de períodos de descanso, Araújo et al. (2011), afirma que a falta de informação sobre 
o tempo ideal para permanência dos animais nas baias de espera, para reposição do 
esgotamento físico após o transporte pode influenciar no bem-estar e consequentemente afetar 
na qualidade da carne. Já para Silveira (2010).  

Outro fator que influencia no bem-estar no período de descanso são as instalações, que devem 
atender as necessidades dos suínos, promovendo um ambiente onde possam recuperar do 
estresse da viagem de transporte (DALLA COSTA; DALLA COSTA, 2014). LUDTKE et al. (2014) 
afirma que os suínos preferem áreas menos iluminadas para descansar, com fornecimento de 
água, conforto térmico e silencioso influencias para diminuição de incidência de carne PSE. Para 
Machado et al. (2014) as condições ambientais também influenciam no período de descanso. 

 

 



7. Manejo Post mortem 

 

7.1. Resfriamento 

 

 O resfriamento rápido das carcaças é o ideal para evitar a perda de peso, desnaturação e 
proliferação microbiológicos, além disso, o resfriamento rápido retarda queda de pH e 
consequentemente o aparecimento de carne PSE (MONTEIRO FILHO; BRAGA; MATA, 2002; TIKK, 
2007; SILVEIRA et al. 2015). No pós abate a carcaça é conduzida para as câmaras de 
resfriamento, onde o ideal é que a carcaça seja resfriada rapidamente (SILVEIRA et al. 2015). 
Para Peloso (2000) a identificação de valores de pH e cor antes do resfriamento apresenta maior 
ou menor precisão para identificação de carne PSE, após o resfriamento esses valores são mais 
precisos. O tempo entre a sangria e o início do resfriamento influencia na qualidade da carne 
(BRESSAN et al. 1992). 
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