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MANEJO PRÉ-ABATE 
DE SUÍNOS E AVES

Prejuízos decorrentes do manejo pré-
abate inadequado

Canadá: perda de 1.500 toneladas

Austrália: prejuízo de U$ 20 milhões

Estados Unidos:  U$ 60 milhões causado pela 
anomalia PSE

Duração do 
jejum

Temperatura 
ambiente

Densidade no 
transporte

Mistura de animaisDesenho do 
caminhão

Velocidade de 
transporte

Lesões de pele

Incidência de PSE ou DFD

Perda de peso

Salpicamento da carne

Morte

Etapas do Manejo pré-abate
Jejum alimentar

Carregamento

Transporte

Descarregamento

Espera no frigorífico

Insensibilização

Abate

Jejum Alimentar

Reduz a taxa de mortalidade e evita
vômito durante o transporte.

Segurança alimentar: previne a 
liberação e a disseminação de 
contaminação bacterina pelas fezes
através do derramamento do 
conteúdo intestinal.

Conseqüências do jejum
prolongado

Altera o rendimento de carcaça

Afeta o conteúdo de glicogênio no 
músculo no momento do abate (Interfere 
no processo do rigor-mortis)

A água só deve ser retirada no momento do carregamento
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Tempo de jejum para suínos

Ideal: Retirar a alimentação 12 horas
antes do transporte. Os animais
continuam em dieta hídrica.

O tempo de jejum pré-abate não teve
se superior a 24 horas.

Tempo de jejum para aves

Tempo curto de jejum: intestino e papo 
cheio na hora do abate

Deve-se retirar da ração os antibióticos, 
coccidiostáticos e promotores do crescimento de 

5 a 7 dias antes do abate

Tempo de jejum para aves

Jejum prolongado pode levar a 
desidratação, consumo exagerado

de cama e  perda de peso
Ideal: 4 a 8 horas

Apanha noturna: 5 a 6 horas de jejum

Apanha diúrna: 8 a 9 horas de jejum

Efeito da restrição alimentar pré-abate 
em suínos sobre a perda de peso vivo

Tempo de jejum

0 12 20

Mudança de peso (kg) 00 -1,16 -3,24
Peso da carcaça (kg) 79,8 79,9 78,8
Rendimento % 75,5 76,4 77,2

Fonte: Beattie et al., 1999

Efeito Combinado entre Distância de Transporte e
Duração do

 Jejum na Incidência de Carnes PSE e DFD

Tempo de jejum 0 horas 4 horas 24 horas
%PSE %DFD %PSE %DFD %PSE %DFD

Menos de 35 km 22 1 10 3 10 7
60 km 14 4 9 3 8 8

Mais de 90 km 12 3 9 5 9 11
Fonte: Malmfors, 1982

Efeito combinado entre distância de transporte e 
duração do jejum na incidência de carnes PSE e DFD 

em suínos

Tempo de jejum 0 horas 4 horas 24 horas
%PSE %DFD %PSE %DFD %PSE %DFD

Distância
Menos de 35 km 22 1 10 3 10 7

60 km 14 4 9 3 8 8
Mais de 90 km 12 3 9 5 9 11

Fonte: Malmfors, 1982

Jejum prolongado

Depleção do glicogênio muscular

Pouca produção de ácido láctico

Pequena queda do pH muscular 
post-mortem 

Carne DFD
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Carne DFD
Cor: escura (Dark)

Textura: firme (Firm)

Capacidade de retenção de 
água (Dry): grande

pH: queda normal porém pH 
final acima de 6,0

Curta vida de prateleira, baixa 
absorção dos sais de cura e 
perigo de fermentação em 
produtos crus.

Tempo curto de Jejum 

Grande concentração de glicogênio muscular no 
momento do abate

Alta produção de ácido láctico

Queda rápida do pH muscular nos primeiros 
minutos após o abate

(pH inicial menor 5,4) 

Carne PSE
(Perigo para suínos do genótipo halotano)

Jejum pro

Cor: clara (Pale)

Textura: mole (Soft)

Capacidade de retenção 
de água: baixa 
(Exudative)

pH: queda rápida do pH 
após a morte.

Menor rendimento 
tecnológico, aumento da 
absorção do sal de cura.

Carne PSE Perdas Corporais

Influenciada: 
– Tempo de jejum
– Temperatura no dia do transporte
– Densidade de transporte

Causada por: 
– Eliminação de fezes e urina
– Mobilização das reservas energéticas para

a manutenção corporal
– Desidratação

Perda de peso e de carcaça de suínos em 
função do intervalo último trato-abate
(Peloso, 1998)
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Fatores estressantes durante o 
carregamento e transporte

Interação com o homem

Mudanças ambientais 

Dificuldades dos animais se deslocarem sobre as rampas

Caminhões com dois a três andares com rampas internas 
muito inclinadas e baixa altura dos andares
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Carregamento
Correlação 
positiva entre o 
ângulo de 
inclinação e o 
tempo gasto para 
subir a rampa e 
sobre a 
freqüência 
cardíaca.

Ideal:

•Rampas com 
inclinação menor 
que 20o

•Plataformas 
hidráulicas

Apanha das aves
•Dividir em grupos ⇒ facilita o apanhe e 
diminui a movimentação

•Trabalhar com baixa luminosidade

•Retirar os comedouros e bebedouros 

•Levar as caixas até os frangos

•Proporcionar o mínimo de estresse
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Apanha de Aves

Equipe treinada

Descer as caixas próximo das aves

Apanhar os frangos pelo dorso ou pescoço

Colocar de 19 a 26 kg/caixa (8 a 12 aves)

Orientar o motorista para não parar na estrada
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Apanha automática

Reduz as condenações nas carcaças
Reduz a mão-de-obra
Alto custo inicial
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Média de 480 caixas

no caminhão

Molhar os animais para 
diminuir o estresse
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Transporte

Maior estresse nos primeiros
quilômetros

Transportar nas horas mais frescas

Evitar freadas bruscas e velocidades
excessivas

Estresse causado pelo transporte

Motor
Emocional
Digestivo
Térmico
Desequilíbrio hídrico

Densidade animal nas carrocerias
de transporte

O suíno adulto deve ter espaço suficiente
para se deitar.

Ideal: 0,42 (±10%) m2/100kg de PV

– Baixa densidade: onera os custos de transporte e 
aumenta a incidência de lesões corporais.

– Alta densidade: muita brigas que resultam em lesões
na pele.

– A densidade usada no Brasil é de 0,28 a 0,35 m2/100 
kg de peso vivo.

Linhas de 
incidência de PSE e  

DFD
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Níveis de cortisol na saliva de suínos
antes e depois do transporte

Cortisol na salina (ng/ml)
Antes do transporte 2,48
Depois do transporte 8,26

Fonte: Geverink et al., 1998.

Grau de estresse em suínos em função
da densidade no transporte

 
 
 
 Densidade 

 (m2/100 kg Peso Vivo) 
 0,34 0,37 0,41 0,49 

Nível de cortisol (µg/ml) 8,57 8,4 7,17 7,56 
 
Fonte: Barton Gade, 2000

ALTA 
CONCENTRAÇÃ
O DE ENERGIA 
NO MÚSCULO

ESTRESSE PRÉ- ABATE

Fator estressante

Hipotálamo
(Fator liberador de corticotrofina - CRH)

Hipófise 
(Hormônio adrenocorticotrófico - ACTH)

Córtex Adrenal Medula Adrenal
(cortisol) (catecolaminas)

Adrenalina e
noradrenalina

Efeito da distância de transporte
na mortalidade de suínos

Distância de transporte % de suínos mortos

Menos de 100 km 0,0116

100-200 0,0169

Mais de 200 0,223

Total 0,0122

Fonte: Barton Gade et al., 2003

Efeito da distância de transporte na
qualidade da carne de suínos

Distância 180 km 650 km 

pH inicial 6,28 6,12 
pH final 5,88 5,76 

Cor 55,84 58,08 
 
Fonte: Martoccia, 1994.  

Centro do caminhão: calor excessivo que pode 
gerar hipertermia

Laterais do caminhã: frio excessivo
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Transporte de aves
O aumento no tempo de transporte
resulta:

• Aumento de lesões de peito
• Redução do glicogênio hepático
• Redução da glicose sérica
• Instalação lenta do processo do rigor mortis

A perda de peso corporal (no início do jejum até o abate) 
varia de 0,18 a 0,42 % por hora, dependendo da

temperatura ambiente

Temperatura ambiente

no dia do abate

Efeito do estresse térmico pré-abate (40 C por 1 hora) 

nos parâmetros bioquímicos de filé de frango

Fonte: Soares, 2004

 Grupo controle Grupo Estressado 
pH inicial 6,17 5,86 
pH final 6,11 5,82 
L* 52,26 59,05 
Desnaturação protéica 5,82 9,79 
CRA 5,1 4,36 
Textura (N) 16,5 11,6 
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Foto de nova mutum

Repouso no Frigorífico
Suínos
Ideal: repouso de 2 a 3 horas

–Recuperar do estresse do 
transporte e do desembarque.

–Retornar aos níveis fisiológicos
normais.

Tempo de espera no abatedouro e 
qualidade da carne de suínos

Tempo de descanso no abatedouro

0 2 4 6

pH último 5,37 a
(PSE)

5,65 b 5,66 b 5,99 c
(DFD)

Fonte: Barreto & Castro, 2003.

Baias de espera

Nunca maiores que a capacidade de 
lotação de 40 suínos

Ideal: 15 a 20 suínos (equivalente a 
um compartimento do caminhão)

Densidade: 2 suínos/m²

Banho de aspersão

Função de diminuir a temperatura
corporal e a taxa respiratória

Limita o risco de hipertermia

Diminui a taxa de mortalidade

Deve ser aplicado logo após o embarque e nas baias 
de espera do frigorífico
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Recomendação de tempo de aspersão e número de 
aplicações na área de espera para suínos

 
Tempo de aplicação  Número de aplicações  Referência  
10 minutos 
 

1 na chegada  Schutte et al., 1996  

30 minutos 1 na chegada  
1 imediatamente antes 

de ir para o 
atordoamento 

 

Warris, 1994  

10 minutos (inverno) 
20 minutos (verão)  

1 na chegada  
1 imediatamente an tes 

de ir para o 
atordoamento 

Chevillon, 2000  

 
 

Diminui a incidência de carnes PSE

Aumenta a capacidade de retenção de água na
carne

Facilita o manuseio

Reduz a contaminação bacteriana

Aumenta a eficiência do eletrochoque

Outras vantagens do banho de aspersão

Outras vantagens do banho de aspersão

Provoca vasoconstrição das arteríolas
cutâneas, levando o sangue para os grande 

vasos internos

Facilita a ensanguinação

Espera no frigorífico: Aves
Não é obrigatório (evitar o desconforto
causado pelo restrição de alimento)
Pode ser de até duas horas
Obrigatório o ventilador, nebulizador e 
sombra

As aves estão em jejum hídrico e o tempo de 
espera muito prolongado resulta em desidratação
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Fatores pré-abate: 
Espera no Frigorífico

Efeito do banho de aspersão antes do abate 
na qualidade da carne de frango

 Lote controle Lote teste 

pH 5,67b + 0,14 5,93a + 0,14 

Luminosidade (L*) 50,67a + 2,71 44,74b + 1,78 

Perda por Exsudação (%) 8,56a + 3,00 6,29a + 1,68 

Perda por Cozimento (%) 27,73a + 4,55 27,59a + 3,85 

Fonte: Guarnieri et al., 2002 (TAM-UEL)

Mistura de grupos não familiares

Efeito da mistura de suínos desconhecido no 
escore de dano na pele e qualidade da carne  
 
 Tratamento 
 Não misturados Misturados 
pH inicial 6,15 6,02 
pH último 5,45 5,5 
Escore de dano na pele 0,6 1,3 
PSE % 13 19 
DFD % 4 7 
Escore: 0= nenhum e 3 = grave 
 
Fonte: Karlsson & Lundstrom, 1992  

Próximo à cabeça e 
membros posteriores 
(escápula): causada por 
brigas entre suínos

Região do meio para o 
posterior: uso de bastão 
elétrico

Limitador: provocado pela 
monta nos animais da frente

Efeito da temperatura no dia do abate 
na qualidade da carne

Temperatura

14 °C 21 °C

pH inicial 6,04 6,05

pH final 5,43 5,39

Perda de água % 6,3 7,5

L* 54,7 55,5

Maciez (Shear) kg 4,9 5,2

Fonte: Warris, 1991.
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Instrumentos de manejo
– bastãos elétrica (2 segundos de choque)
– Tábuas de manejo
– Bastões rígidos (não usar)
– Vocalização (não usar)
– Ergonomia do local

Condução dos suínos até a 
insensibilização

Efeito do uso do bastão elétrico versus 
prancha no manejo pré-abate de suínos
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Imobilização para
insensibilização

Não é obrigatório no Brasil
– Contedor tipo V (pelo flancos)
– Contedor tipo MIDAS (pelo ventre)

6,47

6,4

6,36
6,38
6,4

6,42
6,44
6,46
6,48

Valores de 
pH inicial

1 2

Tipo Midas       Tipo V


