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RESUMO 

 
O Brasil lidera o ranking de maior produtor e exportador de carne bovina, status esse adquirido 
devido à alta estrutura no seu processo de desenvolvimento produtivo e mercadológico. Em 2018 
registrou o abate de 44,23 milhões de cabeças bovinas no Brasil, sendo 2.541.875 milhões somente 
no estado de São Paulo. Objetivou-se neste estudo realizar um levantamento retrospectivo das 
principais causas de condenação de carcaças bovinas decorrentes de erros de manejo pré e pós 
abate, no estado de São Paulo referente ao período de janeiro a agosto de 2019. Para tal estudo 
utilizou-se dados do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) sobre as principais causas de condenações. 
Dentre os resultados obtidos os fatores que foram associados à condenação total estão: caquexia 
(0,01%), fraturas e contusões (0,04%) e contaminação (11,82%). As possíveis causas obtidas com 
relação as condenações por caquexia, contusões e fraturas foram, respectivamente, condição sexual, 
nutricional, incidência de doenças e  padrões de bem-estar, principalmente a sobrecarga e tempo dos 
animais no momento do transporte. Já o fator contaminação, está intrínseco a erros de evisceração 
da carcaça, tempo de jejum pré-abate, e estresse. Concluiu-se que o fator contaminação possuiu 
maior incidência dentre os valores obtidos por erros de manejo. 
 
Palavras chave: Bovinocultura, condenações, contaminação, inspeção sanitária. 

Linha de Pesquisa: Tecnologia de produtos de origem animal 

  
 

ABSTRACT 
 

Brazil leads the ranking of largest producer and exporter of beef, status acquired due to the high 
structure in its process of productive and market development. In 2018, it registered the slaughter of 
44.23 million head of cattle in Brazil, of which 2,541,875 million in the state of São Paulo alone. The 
aim of this study was to carry out a retrospective survey of the main causes of condemnation of cattle 
carcasses due to management errors before and after slaughter, in the state of São Paulo from 
January to August to 2019. For this study we used data State Inspection Service (SIE) on the main 
causes of convictions. Among the results obtained the factors that were associated with total 
condemnation are: cachexia (0.01%), fractures and bruises (0.04%) and contamination (11.82%). 
Possible causes related to convictions for cachexia, contusions and fractures were, respectively, 
sexual, nutritional condition, incidence of diseases and welfare patterns, especially the overload and 
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time of animals at the time of transport. The contamination factor, on the other hand, is intrinsic to 
carcass evisceration errors, pre-slaughter fasting time, and stress. It was concluded that the 
contamination factor had higher incidence among the values obtained by management errors 
 
Keywords: Cattle breeding, condemnation, contamination, sanitary inspection. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
O Brasil consolidou-se como um dos maiores produtores e exportadores da 

pecuária bovina, sendo responsável pelos maiores rebanhos bovinos, fechando o 

ano de 2018 com 214,7 milhões de cabeças distribuídas em todo seu território 

(ABIEC, 2018). 

 O reconhecimento do Brasil no mercado global da carne se deu pela 

qualidade e segurança intrínseca aos seus produtos, decorrente de uma agregação 

de fatores sanitários e tecnológicos, que gerou ao país uma crescente participação e 

no mercado externo, respeitando sempre as legislações nacionais e internacionais 

vigentes (BRASIL, 2019). Em 2018 registrou-se o abate de 44,23 milhões de 

cabeças bovinas no Brasil (ABIEC, 2018), sendo 2.541.875 milhões somente no 

estado de São Paulo (BRASIL, 2018).  

Para que seja produzido um produto de alta qualidade, e para que não ocorra 

grandes perdas econômicas, tanto para frigoríficos como para produtores, o 

mercado faz exigências quanto ao sistema de produção, os quais devem respeitar o 

bem-estar de cada animal, para que assim proporcione o aumento de sua eficiência 

produtiva e melhoria da qualidade do produto (EMBRAPA, 2006).  

O serviço de inspeção sanitária realiza exames ante e post mortem em 

produtos que serão comercializados tanto no mercado interno como externo, com o 

intuito de averiguar a qualidade da carcaça, por meio da identificação de 

enfermidades, afecções ou lesões, para determinar se a carne é própria para 

consumo humano, ou se deve ser encaminhada aos procedimentos de condenação, 

como o destino de carcaças e órgão para o setor de graxaria (BRASIL, 1952). 

 Esta atividade é regida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal (DIPOA), juntamente com o Serviço de Inspeção Federal, que atua 

diretamente nos matadouros-frigoríficos (BRASIL, 1952).  
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A contaminação da carcaça seguida de condenação esta intrinsicamente 

relacionada a presença de materiais digestivos, tanto dentro quanto no exterior da 

carcaça eviscerada, além da relação do tempo de jejum sólido e hídrico antes do 

abate (MENDES; KOMIYAMA, 2011). 

Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA, o 

tempo de jejum pré-abate é de 6 a 24 horas, dependendo do tempo de transporte 

(BRASIL, 2017). 

Segundo Souza e Ferreira (2007) a quantidade e o tipo de lesões na carcaça 

de animais abatidos, são evidências de erros de manejos ocorridos em qualquer 

etapa do processo desde a propriedade até a condução do animal para o abate.  

A EMBRAPA (2011) descreve sobre a importância das etapas que 

caracterizam o manejo correto dos animais, citando como fases críticas o momento 

de embarque e desembarque dos bovinos. O procedimento inadequado nesta fase 

eleva a incidência de contusões, fraturas, e danos na musculatura, levando a um 

prejuízo econômico direto ao bolso do produtor. 

Sendo assim, este estudo retrospectivo teve como objetivo quantificar as 

principais condenações de carcaças bovinas de matadouros frigoríficos do estado de 

São Paulo por erros de manejo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

   
 O estudo foi realizado com informações de dados fornecidos pelo Serviço de 

Inspeção Estadual (SIE) de São Paulo. Para averiguar as casuísticas das 

condenações foram consultados os relatórios de exames post-mortem de todos os 

matadouros – frigoríficos estaduais inspecionados pelo SIE, onde realizou-se em 

levantamento das condenações de carcaças bovinas no período de janeiro a agosto 

de 2019, além da averiguação da base de dados do sistema do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o total de animais abatidos no estado 

neste mesmo período. 

Tendo como base as informações coletadas, definiu-se como erros de manejo 

os fatores de contaminação, contusões e fraturas e caquexia. Realizou-se o 
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percentual das carcaças condenadas totalmente por erros de manejo e sua 

porcentagem em relação ao valor total das condenações neste período. 

Classifica-se este trabalho como descritivo e explicativo, utilizando da 

pesquisa quantitativa para averiguação dos fatores de condenações e qualitativa 

para descrevê-los. A realização técnica da pesquisa se constituiu em levantamento 

bibliográfico, documental, com estudo de caso de um grupo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No período em que foi realizado o presente estudo, obteve-se a condenação 

de 14.000 mil carcaças bovinas. O número de carcaças condenadas totalmente 

(com consequente destinação à graxaria) por erros de manejo (caquexia, 

contusões/fraturas, e contaminação) foram de 1.661 mil, correspondendo á 11,86% 

do total de condenações, compreendendo aos fatores de caquexia (0,01%) 

contusões e fraturas (0,04%) e contaminação (11,82%) demonstrando o fator 

contaminação como sendo o principal fator correspondente às condenações totais 

por erros de manejo (Tabela 1). Já as outras 12.339 mil condenações de carcaças 

bovinas deram-se por doenças envolvendo ciclos parasitários (cisticercose, 

hidatidose, fasciolose) e virais (tuberculose). 

Vale ressaltar que o valor de bovinos condenados totalmente após avaliação 

ante-mortem por caquexia, contusões e fraturas podem conter algum grau de 

subestimação, uma vez que no momento da avaliação estes animais estão em meio 

a outros nos currais de chegada e seleção, sendo a identificação 

predominantemente visual. Deste modo, torna-se confiável apenas quando realizada 

por avaliadores treinados (LUDTEK et al., 2012).  

 

 

 

TABELA 1: Fatores que levaram a condenações totais de carcaças decorrentes à erros de manejo, 
no período de janeiro a agosto de 2019.  
 

FATORES DE 
CONDENAÇÃO DE 
CARCAÇA 

Nº de carcaças condenadas 
totalmente 

% 
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Caquexia 1 0,01 

Contusões e Fraturas 5 0,04 

Contaminação 1.655 11,82 

TOTAL 1.661 11,86 
Fonte: Dados fornecidos pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE), 2019. 
  

Fatores relacionados ao índice de condenações das carcaças por caquexia 

 O indicativo do escore corporal de um bovino de corte ocorre pela avaliação 

da condição corporal, sendo observados em um animal caquético parâmetros como: 

processo transverso e espinhoso proeminentes, costelas completamente em 

evidência, atrofia da musculatura com eminente visualização do esqueleto, sem 

nenhuma gordura detectável no acabamento do animal (MACHADO et al., 2008). 

 Embora a prevalência de condenação total de carcaça por caquexia (0,01%) 

tenha sido baixa deve ser considerada pela perda econômica que representa. A 

identificação de um animal caquético em meio a um rebanho deve ser avaliado para 

detecção de possíveis causas como condição sexual, nutricional, incidência de 

doenças (SILVA et al., 2016) ou apenas uma tendência do rebanho, fatores estes 

que devem ser tratados junto ao produtor, com intensificação do manejo na fase de 

criação, para que assim reduzam-se essas perdas econômicas por condenações 

destas carcaças. 

 Nota-se também que caquexia trata-se de um quadro agudo, que pode 

significar um indício de outros problemas de manejo (especialmente nutricional) no 

lote desembarcado, implicando perdas econômicas ao produtor de modo crônico 

(MACHADO et al., 2008). 

 

 

 

 

Fatores relacionados ao índice de condenações das carcaças por contusões e 
fraturas 
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 Segundo RIISPOA (BRASIL, 2017), as carcaças que apresentarem contusões 

generalizadas e múltiplas fraturas devem ser condenadas totalmente. 

 As contusões são classificadas como lesões presente na musculatura onde 

não há presença externa de ferimentos, e nem fraturas, causando dor, edema, e 

algumas vezes extravasamento de sangue (LUDTKE et al., 2012).  As fraturas 

ósseas classificam- se de duas formas: traumática e patológica, em ambos os casos 

haverá a formação de hematomas em tecido mole, devido hemorragia causada pelo 

traumatismo (CARLOS; WEISBRODE, 2013). 

 Para Silva et al. (2016) e Amato  (2011) os fatores que podem favorecer a 

condenação por fraturas e contusões também estão diretamente ligados ao manejo 

pré-abate. Segundo estudo realizado por Silva et al. (2016) em um frigorífico do 

estado do Paraná, 17% das 97 carcaças condenadas totalmente foram por 

contusões, ficando entre as três principais causas de condenação.  

 Identificaram-se também como possíveis causas á essas condenações: 

sobrecarga de animais no momento do transporte, relação entre o tempo de viagem 

e a qualidade das estradas, embarque e desembarque, e funcionários ausentes de 

treinamentos para a realização adequada (SILVA et al., 2016). 

 O transporte dos animais é considerado um fator de relevância quando 

observamos as principais causas de contusões e fraturas. A densidade elevada de 

animais dentro dos “caminhões boiadeiros” tipo “truque” delimita uma capacidade 

média de 400 kg/m² por animal, valores acima ou abaixo disso podem levar a 

ocorrência de lesões, contusões e estresse, além da qualidade das estradas, tempo 

de viagem e altas temperaturas, que também influenciam (TARRANT, 1990). 

 Em estudo realizado por Andrade et al. (2008), a maior incidência de lesões 

ocorreu em lotes de bovinos transportados por distâncias superiores a 70 km por 

mais de uma hora, em estradas sem pavimentação, que segundo Joaquim (2002) 

esta incidência de lesões nas carcaças foi devido a má qualidade das estradas 

resultando em freadas e desvios bruscos frequentes no decorrer do percurso da 

fazenda ao frigorífico.  

 Neste âmbito, ressalta-se a utilização de materiais inadequados para conduzir 

os animais no embarque e desembarque como bastões de choque e objetos 
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pontiagudos resultaram em contusões nas regiões nobres da carne ao exame post-

mortem realizado por Peres et al. (2010)  acarretando grandes perdas econômicas.  

 A falta de treinamento dos colaboradores, também é um fator que se não 

avaliado, resultará no estresse dos animais os quais podem levar a uma desordem 

desnecessária do lote, levando a ocorrências de deslizes e escorregões na rampa 

de acesso ao box de insensibilização e consequente contusões e fraturas, fator este 

extremamente preocupante, visto os prejuízos financeiros oriundos de condenações 

totais e parciais das carcaças (PEREIRA et al., 2013). 

 

Fatores relacionados ao índice de condenações das carcaças por 

contaminação 

 A prevalência de condenações totais de carcaças por contaminação foi de 

11,82%, valor representativo e que gera importantes prejuízos econômicos por se 

tratar de produtos de qualidade inferior que são encaminhados ao descarte. 

  As divisões dentro do abatedouro servem como medidas preventivas de 

contaminação cruzada. Classificam-se como os três principais setores dentro de um 

frigorífico: currais e áreas de insensibilização (área suja), local de sangria e esfola 

(área suja) e ambiente de evisceração e inspeção (área limpa) (ROÇA, 1993). 

A contaminação da carne pode ser oriunda de todas as fases da linha de 

abate (ROÇA, 2004; MENDES, KOMIYAMA, 2011), sendo a eficiência das medidas 

higiênicas adotadas o fator responsável em reduzir ou intensificar a carga 

microbiológica da carne (ROÇA, 2004).  

 Segundo Silva et al. (2016), os principais índices de contaminação da carcaça 

são: tempo de jejum insuficiente no manejo pré-abate, lavagem inadequada do 

animal e da carcaça, e a falta de treinamento dos funcionários, que levam a falhas 

no procedimento de sangria, esfola e evisceração. 

 Durante o manejo pré-abate os animais estão sujeitos a vários tipos de 

fatores adversos, que interferem na sua homeostase, levando-os a um quadro de 

estresse. Em alguns casos, o estresse em que esses animais são submetidos nesta 

fase vão contra os princípios de bem-estar, devendo os funcionários que operam 

estas atividades de manejo direto com o animal, entender o seu comportamento, 
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para que a prática seja adequada, respeitando aos fatores fisiológicos e 

comportamentais dos mesmos (GRANDIN, 1997).  

 As condições de estresse pré-abate resultam na qualidade final da carne 

devido o pH atingido. O estresse do transporte, desembarque, tempo de descanso e 

manejo nos currais frigorífico acarretam rápido esgotamento das reservas de 

glicogênio presente na musculatura e menor produção de ácido lácteo, responsável 

pela redução do pH post-mortem causando o escurecimento da carne, classificando-

a como DFD (Dark, Firm and Dry ou escura, firme e seca), que favorece 

desenvolvimento de micro-organismos deteriorantes e patogênicos (WARNER et al., 

2005; NOWAK et al., 2006; ROÇA, 1993).  

 Apesar dos valores absolutos de condenações totais por fraturas e contusões 

serem percentualmente baixos, podem indicar condições de estresse no manejo do 

rebanho, o que acarretaria perdas no transcorrer do fluxograma com efeito deletério 

à qualidade final da carne (PEREIRA et al., 2013). 

 Conforme o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de 

Origem Animal (RIISPOA) (BRASIL, 2007), os animais devem permanecer em 

descanso, jejum e dieta hídrica, nos currais, de 24 horas, podendo esse período ser 

reduzido em no mínimo 6 horas em função de menor distância percorrida. 

 Para Grandin (2004), no período de jejum pré-abate deve ser respeitado para 

que o trato gastrointestinal do animal esteja consequentemente menor no momento 

da evisceração, assim reduzindo o risco de rompimento. Bonesi e Santana (2008) 

consideram essa falha como um dos maiores agravantes tecnológicos. 

  Antes de o animal atingir a sala de matança, este deve ser submetidos a 

lavagem por aspersão com jatos orientados para o centro da rampa que antecede o 

box de atordoamento (BRASIL, 2007), tendo como objetivo manter a qualidade 

higiênica da carne, assegurando uma esfola menos contaminada, além de uma 

sangria mais eficaz, através da vasoconstrição periférica que ela resulta (ROÇA, 

1993). 

 Outro fator correspondente à contaminação é o processo de sangria, que 

deve prosseguir logo após o atordoamento, e com facas devidamente esterilizadas, 

realiza-se a secção de grandes vasos do pescoço, para o vazamento do sangue. 

Este procedimento não deve ultrapassar o tempo de 2 minutos (BRASIL, 2007), visto 
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que, uma carne mal sangrada possui um período de conservação limitada seguida 

de putrefação e alterações fisiológicas alterando o seu aspecto, se tornando um 

problema para o consumidor (MUCCIOLO, 1985).  

 O procedimento da esfola consiste na remoção da pele do animal, e é onde 

ocorre o maior índice da contaminação bacteriana da superfície da carcaça, quando 

não realizada de forma correta (ROÇA, 2004; BONESI, SANTANA, 2008).  Nesta 

etapa é definida a intensidade e natureza da contaminação presente na carne, 

sabendo-se que a pele carreia uma vasta quantidade de micro-organismos oriundos 

de sua flora comensal, do solo e de matéria fecal (BONESI; SANTANA, 2008). 

 Para que se tenha bom aproveitamento e menos riscos de propagação 

microbiológica do meio externo para o interior da carcaça, é de suma importância 

que haja vasta experiência e conhecimento técnico do manejo por parte dos 

magarefes. O treinamento sobre a higienização das mãos e troca das facas entre 

uma carcaça e outra, são medidas de segurança capazes de prevenir a 

disseminação de micro-organismos, muitas vezes veiculados pelas mãos destes 

profissionais em contato com a carcaça (ICMSF, 2006). 

 O rompimento do trato digestivo no momento da evisceração faz com que a 

carcaça se contamine com conteúdo intestinal, sendo este repleto de micro-

organismos patógenos e deteriorantes que irão levar á contaminação da carne. A 

não observância dos Procedimentos Operacionais Padrão nesta etapa e o 

consequente extravasamento de material fecal para a mesa de abate é a principal 

causa de condenação total das carcaças por contaminação (MENDES; KOMIYAMA, 

2011). 

   

4. CONCLUSÃO 
 

  A contaminação foi observada como fator principal nos valores demonstrados, 

ressaltando a necessidade de cumprimento do período de jejum e treinamentos dos 

magarefes, obedecendo aos devidos procedimentos operacionais especialmente no 

momento da evisceração. 

  As possíveis causas obtidas com relação às condenações por caquexia, 

contusões e fraturas foram, respectivamente, condição sexual, nutricional, incidência 
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de doenças e  padrões de bem-estar, principalmente a sobrecarga e tempo dos 

animais no momento do transporte. Já o fator contaminação, está intrínseco a erros 

de evisceração da carcaça, tempo de jejum pré-abate, e estresse. Concluiu-se que o 

fator contaminação possuiu maior incidência dentre os valores obtidos por erros de 

manejo. 

  Portanto o estudo assume grande importância, pois, oferece informações 

quantitativas referentes às condenações de carcaças do estado de São Paulo por 

erros de manejo, que vão desde antes do embarque dos animais até a avaliação 

post- mortem nos frigoríficos, auxiliando no aperfeiçoamento e melhorias do manejo 

de criação, pré-abate e abate dos bovinos, visto que há significativa perda 

econômica devido às condenações, ressaltando a importância de um manejo 

adequado  para o desenvolvimento de uma carne com qualidade, para aceitação do 

produto no mercado interno e externo.  
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