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O transporte de bovinos das fazendas aos frigoríficos pode ser considerado motivo de 

preocupação com relação ao bem-estar dos animais, devido ao alto risco de estresse e dos 

consequentes efeitos negativos na qualidade da carne. O presente estudo teve como objetivo 

avaliar o efeito da distância percorrida entre a fazenda e o frigorífico, velocidade média atingida 

pelos caminhões e tempo de parada dos caminhões sobre o número de contusões nas carcaças 

dos animais. Foram analisadas 753 carcaças de 32 caminhões rastreados com o uso de GPS 

(Garmin®) ativado na função „log‟ em dois frigoríficos da região sudeste do Brasil. Considerou-

se como contusão recente toda e qualquer porção da carcaça com danos tissulares que 

apresentasse coloração vermelho vivo.  As frequências de hematomas recentes (FH) nas 

carcaças foram analisadas considerando-se os efeitos de distância, velocidade e tempo de 

parada, usando o procedimento GLM do programa SAS. Houve efeito significativo da distância 

e do tempo de parada (P<0,05) sobre a FH com coeficientes de regressão linear (r) de 0,08±0,03 

e 0,26±0,10, respectivamente, mas não para a velocidade (P>0,05) (r = 0,30±0,38), 

considerando o alto erro padrão encontrado. Com base nesses resultados recomenda-se 

monitorar as condições de transportes de bovinos para fins de implementação de programas de 

logística que permitam melhor controle sobre as situações de risco.  
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