
Um bom manejo no embarque começa com a retirada dos 
animais das baias, que deve ser realizada pelo responsável 
do manejo diário dos suínos. Isso devido à maior interação 
homem-animal já desenvolvida, a fim de evitar estresse pela 
inclusão de uma pessoa desconhecida na rotina. Suínos que 
foram estressados antes ou na retirada da baia têm um 
embarque mais difícil, podendo comprometer o bem-estar e a 
qualidade da carne, assim como dificultar o trabalho da equipe 
de manejo.

O objetivo desse documento é de apresentar, esclarecer e 
estimular o uso correto dos equipamentos de condução dos 
animais. A seguir, serão apresentados os diferentes 
equipamentos para a condução dos suínos.
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No período do manejo pré-abate, os suínos devem ser manejados com calma, 
em grupos pequenos de no máximo quatro animais e com equipamentos 
apropriados. Tem como objetivo de incrementar o bem-estar dos manejadores e 
dos animais e de amenizar as perdas quantitativas e qualitativas durante esta 
etapa da produção dos suínos.

Recomendações Técnicas Equipamentos de 
manejo pré-abate 
dos suínos
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Os manejadores devem dispor de equipamentos adequados, que, quando 

utilizados de forma correta, auxiliem a condução dos animais, encorajando-os a se 

movimentarem para o lado desejado. Para facilitar o manejo, a equipe responsável 

pelo embarque deve utilizar instrumentos leves e de fácil manuseio. Abaixo, estão 

demonstrados alguns instrumentos produzidos na granja e sua utilização correta 

durante o manejo: 

3) Instrumentos de chocalho/remo: produzem barulhos intermitentes que 

estimulam a movimentação dos suínos através do som emitido e da forma com que 

são movimentados. Assim, sua utilização é indicada para estimular a condução dos 

animais no sentido desejado. Sugestão para confecção: uma garrafa PET, um 

punhado de milho ou pequenas pedras e um cabo de vassoura ou um cano de PVC.

4) Vassoura de condução: auxilia muito na condução dos animais pelo seu 

estímulo visual e tátil no dorso sem causar lesões ou danos ao bem-estar animal. O 

manejador pode ainda apenas amarrar um saco plástico cheio de ar na ponta de 

uma madeira para utilizar como bandeira ou até mesmo produzindo barulhos 

através de seu movimento. Sugestão para confecção: tiras de cortinas ou sacos 

plásticos e um cabo de vassoura ou um cano de PVC.

5) Bandeira: pode servir como instrumento de condução dos animais como 

extensão do braço do manejador, sem que haja a conduta de bater nos suínos, e 

sim de orientar o movimento. Ela ainda pode servir para bloquear o campo de visão 

dos animais, evitando distrações e orientando-os para o caminho desejado.

6) Estímulos com as mãos na região 

do flanco:  incentivam o movimento 

através do contato físico, porém, a 

intensidade da força aplicada e a região 

em que o suíno está sendo tocado 

devem ser adequadas e controladas. 

Quando aplicado de maneira correta, 

pode-se mostrar eficiente, promovendo 

um manejo calmo. Estímulos de voz e 

palmas também podem ser utilizados 

para a condução dos animais, sendo 

feitos de forma intermitente.

Equipamentos de manejo dos suínos

1) Lona ou cortina: são mais indicadas para a retirada dos animais da baia.

2) Tábua de manejo: indispensável na rotina de uma granja, podendo ser usada 

para separação de lotes, condução de lotes da granja ou para o interior do 

caminhão; e até mesmo para própria segurança dos integrantes da equipe de 

colaboradores.


