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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1 Introdução 

A carne suína é a mais produzida e consumida no mundo, foram produzidas 111 

milhões de toneladas em 2017. O Brasil é o quarto maior produtor, com aproximadamente 

3 milhões e 600 mil toneladas de carne. A região Sul concentra a maior parte da produção 

nacional, sendo o estado de Santa Catarina o maior produtor com aproximadamente 27% 

da produção nacional. O consumo de carne suína no Brasil é de aproximadamente 15 

kg/pessoa (ABPA, 2017; USDA, 2017).  

O consumo de carnes cresce com o aumento da população mundial, da urbanização 

e do poder aquisitivo da população. Projeções de órgãos internacionais confirmam e 

indicam a permanência desse aumento nos próximos anos, o que gera expectativa de 

crescimento do setor produtivo de carnes, principalmente nos países em desenvolvimento 

(MAPA, 2017; OECD-FAO, 2017).  

A disponibilidade de informação e o avanço tecnológico colaboraram com a 

mudança da preferência do consumidor, que busca carnes mais magras, qualidade dos 

produtos cárneos e se interessa pelo bem-estar animal na produção. O debate a respeito 

do bem estar ganha força no mundo, pois atualizações de normas e diretrizes têm sido 

frequentes, assim como acordos estabelecidos entre setores da cadeia produtiva para 

substituição dos métodos prejudiciais ao bem estar animal (MAPA, 2017a; UE, 2010). 

Dessa forma, as pesquisas buscam alternativas e novas tecnologias que possibilitem 

melhor desempenho, aumento da porcentagem de carne magra na carcaça e favoreça o 

bem estar dos animais (SILVA LUCAS, 2012; VASQUEZ BRUNO et al., 2013; PAULY 

et al., 2009). 

Referente a qualidade da carne suína, um problema conhecido como odor sexual é 

comum quando ela provém de machos não castrados. Este é resultado do acúmulo de 

androstenona e escatol no tecido adiposo, que são substâncias lipofílicas, sequestradas 

pelo tecido adiposo que devido à alta volatilidade são liberadas principalmente durante o 

aquecimento e cozimento, gerando odor e sabor desagradáveis aos consumidores 

(BATOREK et al., 2012; SKRLEP et al., 2012). Por isso, o abate de suínos não castrados 

é proibido no Brasil pelo artigo 104 do Regulamento de Inspeção Sanitária e Industrial 

de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) (BRASIL, 2017). 
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A castração cirúrgica é um método efetivo de se controlar o odor sexual, sendo 

prática habitual nas granjas e realizada sem analgesia ou anestesia. Sem os testículos e 

suas funções hormonais ocorrem alterações no metabolismo dos suínos castrados 

cirurgicamente que resultam em desvantagens nos parâmetros produtivos (BATOREK et 

al., 2012). A ausência dos hormônios esteroides masculinos influenciam negativamente 

a deposição de proteína e, consequentemente, o desempenho, resultando em maior 

quantidade de gordura na carcaça (MILLET et al., 2011).  

Sabe-se que a condição sexual é um dos fatores que influenciam o desempenho 

produtivo e a qualidade da carne e que animais não castrados apresentam maior produção 

de carne magra e melhor conversão alimentar em relação aos castrados cirurgicamente. 

Porém, os animais são mais agressivos, o que dificulta o manejo e pode afetar 

negativamente a qualidade da carne devido ao estresse (VASQUEZ BRUNO et al., 2013; 

BATOREK et al., 2012; PAULY et al., 2009). Considerando a maior eficiência produtiva 

dos machos não castrados juntamente com a demanda por manejos favoráveis ao bem-

estar animal buscou-se uma maneira de conciliar a maior deposição muscular com 

produção de carne de boa qualidade, sem odor sexual. 

A imunocastração é realizada por meio de vacina e atua neutralizando hormônios 

que regulam a função testicular. Surgiu como método inovador na maneira de se castrar 

os suínos machos e favorece o desempenho, pois permite a presença dos hormônios 

sexuais, diretamente relacionados com a deposição de músculo na carcaça, durante a fase 

de maior desenvolvimento do animal. Além disso, não provoca sofrimento ao animal e 

controla o odor sexual na carne (ČANDEK-POTOKAR et al., 2017). 

Utilizar alternativas a castração cirúrgica ganhou destaque e incentivo em diversos 

países. Em 2008, o Conselho Diretivo da União Europeia estabeleceu que a castração sem 

analgesia e anestesia só poderia ser feita até os 7 dias de vida (CE, 2008), e em 2010, a 

Comissão Europeia, considerou que a partir de 2012 a castração deveria ser realizada 

sempre com anestesia/analgesia e por métodos reconhecidos, além de ter como objetivo 

cessar a castração cirúrgica a partir de janeiro de 2018 (CE, 2010). 

Apesar da técnica estar difundida e bem aceita em diversos países há apenas um 

produto comercial testado e disponível no mercado. A falta de concorrência mantém 



4 

estáveis os preços de mercado do produto e acaba estimulando pouco a utilização da 

técnica pelos produtores. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência da vacina Valora® em 

comparação com suínos castrados cirurgicamente e determinar qual protocolo de 

utilização promove o melhor desempenho e qualidade de carne. 
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