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Federal do Paraná. Dois Vizinhos - 2018  
 

RESUMO 

   

O objetivo do presente trabalho foi avaliar os fatores térmicos e do transporte na 
mortalidade de frangos de corte destinados ao abate. Foram avaliados 299 lotes de 
aves de corte comerciais, fêmeas, das linhagens Cobb e Ross, com idades entre 27 
a 34 dias, com peso médio de 1,398 kg. As aves provinham de aviários da região 
Sudoeste do Paraná, as quais foram abatidos no mês de abril e julho de 2016. As 
informações para a condução deste estudo foram extraídas de um banco de dados 
pertencentes a uma empresa integradora privada. As variáveis analisadas foram: 
quantidade de aves de cada lote, peso médio, idade, linhagem, tempo de percurso, 
número de cargas, mortos no transporte, temperatura e umidade relativa do ar na 
apanha e na chegada ao abate e lotação de aves por aviário. A obtenção dos dados 
de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar correspondentes aos horários, 
datas e regiões de origem e destino dos lotes foi adquirida por estação meteorológica 
localizada na cidade de Dois Vizinhos/PR. Para a análise estatística das variáveis, 
utilizou-se o modelo linear generalizado com distribuição binomial através de uma 
regressão logística, por meio do software R. Os resultados encontrados demonstram 
que a variável que influenciou na mortalidade das aves foi o tempo de transporte, 
sendo que cada aumento de unidade de tempo aumenta em 0,0065% as chances de 
morte do animal. Nestas condições de tempo de transporte de aves o menor tempo 
de 10 minutos, proporcionou maior conforto para as aves.  
  
Palavras-chave: Avicultura. Bem Estar Animal. Ambiência. Logística.  
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CANTERLE, Ygor Caldeira.  THERMAL AND TRANSPORTATION FACTORS IN THE 
MORTALITY OF CUTTING CHICKENS INTENDED FOR SLAUGHTER. 51p. 
Dissertation (Master in Animal Science) – Post graduate Program in Animal Science, 
Federal Technological University of Paraná. Dois Vizinhos, 2018.  
  
  

ABSTRACT 
  
  
The objective of the present study was to evaluate the thermal and transport factors in 
the mortality of broilers for slaughter. A total of 299 commercial broiler chickens, 
female, from Cobb and Ross, aged 27 to 34 days, weighting 1.398 kg, were evaluated. 
The animals came from aviaries from the Southwest of Paraná, which were 
slaughtered in April and july of 2016. The information for conducting this study was 
extracted from a database belonging to a private integrating company. The variables 
analyzed were: number of birds of each batch, mean weight, age, lineage, time of 
travel, number of loads, transport dead, temperature and relative humidity of the catch, 
temperature and relative humidity of the air at arrival at slaughter and stocking of birds 
by aviary. The dry bulb temperature and relative air humidity data obtained from the 
schedules, dates and regions of origin and destination of the lots were made through 
the weather station on Dois Vizinhos city. For the statistical analysis of the variables, 
the generalized linear model with binomial distribution was used through a logistic 
regression. The results show that the variable that influenced the mortality of the birds 
was the transport time, and that each increase in unit time increases the chances of 
death of the animal by 0.0065%. Less time of 10 minutes, provided greater comfort for 
birds.  
  
  
Key words: Poultry production. Animal Welfare. Ambience. Mortality. Logistic.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Com uma produção de alimentos cada vez mais competitiva no mercado 

mundial, o Brasil se destaca pela sua produção de carne de aves. Com a crescente 

exigência dos países importadores, o Bem-Estar Animal (BEA) é priorizado para a 

produção de alimentos, principalmente pelos seus consumidores que levam em conta 

os princípios do abate humanitário para o consumo de produtos alimentícios (UBA, 

2016).  

A cada ano 70 bilhões de animais em todo o mundo são criados para produzir 

carne, leite, ovos dentre outros produtos, sendo que muitos deles vivem em condições 

de estresse e que tem seus princípios de bem-estar animal desrespeitados (WSPA, 

2010).  

Além do tema BEA, a produção e exportação crescente de produtos avícolas 

contribuem para que o Brasil se destaque mundialmente no setor, sendo o segundo 

maior produtor de carne de aves, onde esse segmento representa quase um terço do 

montante que se produz no país (ABPA, 2017).   

Uma das etapas que mais interferem no BEA e na mortalidade das aves é o 

transporte, que combinado com diferentes tempos de duração, umidade relativa do ar 

e temperatura, pode interferir negativamente e contribuir para o estresse dos animais 

em decorrência desta etapa. Sendo assim, faz-se necessário um estudo com o intuito 

de avaliar tais parâmetros para uma melhoria do processo produtivo avícola. Um dos 

principais gargalos tecnológicos nas etapas que antecedem o abate, sem dúvida é o 

transporte, que quando mal planejado limitam a produtividade da atividade avícola 

brasileira, logo um estudo nessa etapa, torna-se necessário (SILVA, 2007).   

Sendo as aves animais homeotérmicos regulando a sua temperatura corporal 

para que se estabilize em 41ºC, seu ganho e perda de calor devem ser proporcionais 

para que não haja desequilíbrio térmico em seu corpo (ABREU; AVILA 2003). Quando 

a temperatura corporal da ave supera o nível normal de 41ºC, chamamos isso de 

hipertermia, e quando a ave perde muito calor para o ambiente, em faixas abaixo de 

36ºC, chamamos de hipotermia (SILVA e VIEIRA 2012). Para normalizar esses 

ganhos ou perdas de temperatura a ave possui diversos mecanismos para retornar a 

temperatura normal sendo eles: radiação, condução, convecção e evaporação 

(MOURA, 2001).  
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A mortalidade de aves durante o transporte pode ser resultado da densidade 

de aves por caixa associada a temperatura ambiente, pois segundo relatos de Vieira 

e Silva (2010), maiores perdas ocorreram em densidades acima de sete aves por 

caixa para os períodos com temperaturas mais quentes e densidades abaixo de sete 

aves, associadas a temperaturas mais baixas.   

Diversos fatores relacionados ao bem-estar de frangos, tais como lesões na 

carcaça, estresse fisiológico e elevadas taxas de mortalidade estão associados 

principalmente ao manejo pré-abate e ao transporte das aves (NICOL e SCOTT, 1990; 

ARISTIDES et al., 2007).  

  

Segundo a Portaria 210 (BRASIL, 2008) sobre a recepção das aves vivas:   

  

Será instalada em plataforma coberta, devidamente protegida dos ventos 
predominantes e da incidência direta dos raios solares; 4.1.2. A critério da 
Inspeção Federal, essa seção poderá ser parcial ou totalmente fechada, 
atendendo as condições climáticas regionais, desde que não haja prejuízo 
para a ventilação e iluminação; 4.1.3. Deverá dispor de área suficiente, 
levando-se em conta a velocidade horária do abate e as operações ali 
realizadas. Quando não for possível o abate imediato, permitir-se-á a espera 
em local específico com cobertura e ventilação e, conforme o caso, 
umidificação ambiente (BRASIL, 2008).  

 

Com avanços tecnológicos no setor avícola, a produção crescente de carne de 

frango no Brasil atrelada a maior exigência dos países importadores justifica o 

presente trabalho, que visa avaliar diferentes tempos de transporte, temperaturas e 

umidades relativas ambientais e seus efeitos nos índices de mortalidade dos animais 

no deslocamento para o frigorífico, bem como estabelecer as melhores condições 

para esta etapa, levando assim, esclarecimento à comunidade acadêmica e técnica.  

Como o Brasil vem se desenvolvendo no setor avícola ao longo dos anos, uma 

busca por melhoria genética e de conversão alimentar através da nutrição e também 

em instalações para o conforto das aves, transformaram a avicultura em uma atividade 

complexa e com um custo de produção alto. Desta forma, deve-se ter uma atenção 

maior no que diz respeito às operações pré-abate, principalmente no transporte, visto 

que na atualidade não se consegue controlar os fatores ambientais externos.   

 Logo, esses mesmo fatores passaram a ser considerados de extrema 

importância nas etapas de criação das aves. Fatores como temperatura e umidade 

relativa do ar tem uma extrema interferência no processo de criação, pois interferem 

diretamente no controle da homeotermia, processo esse fundamental para o bom 
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desempenho dos animais e para a manutenção de sua vida. Desta forma, um estudo 

direcionado à estes fatores se torna de extrema importância.  

 

1.1 HIPÓTESES  

  

As lacunas existentes no que diz respeito à influência da temperatura e 

umidade relativa do ar e duração do transporte relacionadas à aves destinadas ao 

abate resultam em algumas dúvidas em relação a quais os grupos de animais que 

mais são afetados com estas variáveis. Desta maneira, as hipóteses do presente 

trabalho são:  

a) Temperaturas ambientais elevadas conduzem a maior mortalidade de aves 

durante o transporte e temperaturas ambientais elevadas associadas com altas 

umidades relativas do ar conduzem a maior mortalidade de aves durante o transporte;  

b) Aves mais velhas sofrem mais com o calor, conduzindo inclusive ao óbito;  

c) Tempo maior de transporte acarreta em maior mortalidade das aves.  

  

1.2 OBJETIVOS  

  

Objetivou-se por meio desta pesquisa, avaliar a mortalidade de frangos de corte 

relacionados aos fatores térmicos e do transporte pré-abate.  

Foram objetivos específicos:  

1. Identificar os fatores que causam estresse dos animais da granja ao abate;  

2. Avaliar quais as variáveis têm maior influência na mortalidade das aves 

destinadas ao abate;  

3. Estabelecer, dentro das variáreis de maior influência, as melhores 

condições para diminuir a mortalidade das aves durante o transporte.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

  

2.1 A Avicultura no Brasil  

  

A criação de frangos de corte no Brasil teve início em meados da década de 

50, sendo praticada pelos primeiros criadores como forma de subsistência, logo não 

existiam possibilidades de evolução econômica, pois o conhecimento técnico da área 

era escasso. Após alguns anos, foram introduzidas novas linhagens de aves como a 

Leghorn e na sequência a avicultura tomou rumos voltados para a parte comercial 

(ABPA, 2017).  

Com o desenvolvimento econômico do país, logo começaram a surgir os 

primeiros estudos na área pela Universidade de Viçosa – MG, com o intuito de 

selecionar geneticamente aves mais resistentes, otimizando indicadores como 

mortalidade, rendimento de carcaça e ganho de peso. Outro capítulo desta história 

começou com a abertura de novos frigoríficos nas décadas de 1970 e 1980 o que 

levou a modernização da cadeia como um todo, desde a criação até o abate, 

culminando com a tecnificação das plantas de abate e o desenvolvimento de novas 

linhagens ainda mais produtivas (CANEVER et al., 1997; FRANÇA, 2000; VIEIRA; 

DIAS, 2005; ALBINO; TAVERNARI, 2008; ESPINDOLA, 2012). Desde então, o Brasil 

vem se destacando pelo grande volume de produção de 12,90 milhões de toneladas 

e exportação de 4,384 milhões de toneladas com a abertura de novos mercados pelo 

mundo (UBA, 2016).  

Alguns indicadores tecnológicos se destacam pela sua evolução na atividade 

avícola, dentre eles, o ganho de peso diário que passou de 45,13 g para 58,66 g, a 

taxa de mortalidade no transporte que passou de 5,97% para 3,94% e também no 

peso vivo das aves que teve um aumento de 28,4% de 1990 até 2009 (PATRICIO et 

al., 2012).   

Sem dúvida, um importante ponto crítico na produção de frangos de corte é o 

transporte. Dentre as maiores causas de mortalidade destacam-se as temperaturas 

altas ou baixas, a umidade relativa do ar, a distância entre o aviário e o frigorífico, bem 

como o horário que as aves aguardam para serem abatidas (RUI et al., 2011; VIEIRA 

et al., 2011).  

As perdas econômicas decorrentes de condenações no abate como perda de 

peso e lesões durante a apanha e transporte são umas das principais preocupações 
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do setor (PETRACCI et al., 2010).  Dentre as perdas econômicas, destacam-se as 

alterações na qualidade da carne de frango que são causadas principalmente por 

condições de estresse (BROSSI et al., 2009).  

O tipo e tamanho das gaiolas/caixas interferem significativamente no bem estar 

animal, pois associadas ao tempo de transporte e condições climáticas podem trazer 

grandes prejuízos a empresa integradora. Quanto maior a lotação das gaiolas menos 

oxigênio terá disponível para que as aves mantenham sua respiração, isso se deve 

também pelo fato das gaiolas serem empilhadas para o transporte, o que causa maior 

estresse para as aves que estão dispostas nas gaiolas mais ao centro do caminhão 

(SILVA et al., 2007).  

Nos estudos de Silva et al. (2007), as aves submetidas a desequilíbrios 

homeotérmicos, em altas temperaturas em condições simuladas, apresentaram um 

declínio em seu peso e perda de rendimento de asa, dorso e pernas, o que pode afetar 

a qualidade da carne. Dessa forma, sugere-se planejar as coletas considerando a 

distância entre a granja e o frigorífico, assim, para longas distâncias, as coletas devem 

ser realizadas em horários mais frescos do dia, observando-se o estresse pelo frio. 

Elevando a velocidade do caminhão, a ventilação consequentemente aumenta, o que 

pode provocar estresse térmico nas aves (RUI et al., 2011).  

As perdas de peso e redução nos custos de transporte são algumas das 

preocupações das indústrias para reduzir as perdas por morte na chegada. A distância 

entre a granja e o frigorífico associado ao clima da região, resulta em um dos fatores 

mais estressantes aos animais. O tempo em que o animal é submetido a fatores 

adversos, relacionados ao tempo de viagem, pode resultar em perdas elevadas, por 

isso essa etapa vem sendo discutida por diversos autores, como:   

 Filho et al. (2009), Petracci et al. (2010), Rui et al. (2011), Vieira et al. (2011). 

Dessa forma, a redução nas perdas e melhor qualidade da carne de aves devem estar 

associados à um aumento no conforto térmico das aves durante o transporte 

(BARBOSA FILHO et al., 2009; BROSSI et al., 2009). Como sugestão, podemos 

utilizar um maior controle das gaiolas utilizadas para o acondicionamento das aves 

que permitam maior fluxo de ar entre elas, bem como caminhões com capacidade 

para duas fileiras verticais de gaiolas com espaçamento adequado entre elas, para 

reduzir a taxa de mortalidade no transporte (SCHWARTZKOPF-GENSWEIN et al., 

2012).  
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A tabela 1 demonstra as taxas de mortalidade em diferentes países da Europa.  

  

Tabela 1. Porcentagem de mortalidade de aves na chegada ao abatedouro em diferentes países da 

Europa  

  

País  Mortalidade  Observações  Fonte  

Itália  0,350 %  Inverno  Petracci  et  al. (2006)  

  

Itália  0,470 %  Verão  Petracciet al.(2006) 

Reino Unido  0,100 %  -  Metheringham  e Hubrecht 

(1996)  

  

República Tcheca  0,280 %  
Distâncias 

km  

51-100 Voslářová  et  al.  

(2007)  

República Tcheca  0,154 %    

Distâncias de até Voslářová  et  al.  

50 km  (2007)  

  
 Fonte: Petracci et al. (2006); Metheringham; Hubrecht, (1996); Voslárová et al. (2007)  

 

2.2 Sistema de termorregulação das aves  

  

Dentro dos sistemas de logística para a criação e transporte de aves, 

destacam-se principalmente os fatores ambientais os quais influenciam na 

homeostase do animal. O frio no inverno e o calor no verão são os principais fatores 

que influenciam na desestabilização do equilíbrio fisiológico da ave em se tratando de 

conforto térmico. O controle dos fatores ambientais como a temperatura e umidade 

relativa do ar considera-se como um desafio, pois deveriam ser monitorados tanto no 

aviário e transporte, quanto na espera para o abate, procedimentos no sentido de 

fazer com que a ave se recupere o mais rápido possível de um eventual estresse 

térmico. Sendo as aves animais homeotérmicos, ou seja, que possuem a capacidade 

de regular a sua temperatura interna perante fatores ambientais, em que sua 

temperatura corporal normal é em torno de 41ºC.  

Para que a ave não sofra de estresse térmico e continue com a sua 

homeostase, o ganho de calor pelo seu corpo deve ser diretamente proporcional ao 

seu resfriamento para o ambiente (ABREU, 2004).  
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Quando a temperatura corporal da ave supera o nível normal de 41ºC, 

chamamos isso de hipertermia, e quando a ave perde muito calor para o ambiente 

chamamos de hipotermia, e para normalizar esses ganhos ou perdas de temperatura 

a ave possui diversos mecanismos para retornar a temperatura normal sendo eles: 

radiação, condução, convecção e evaporação. Na radiação, há uma troca de calor do 

corpo para um ambiente mais frio absorvendo o calor através de ondas 

eletromagnéticas. Refletem mais ondas eletromagnéticas aves de cores mais claras, 

enquanto aves de cores mais escuras absorvem essa radiação. Quando a ave é 

exposta a luz do sol ou de uma lâmpada incandescente e absorve esse calor temos 

um bom exemplo de como este sistema funciona (MOURA, 2001).  

Quando se trata da condução, a ave ganha ou perde calor através de contato 

direto com uma superfície, seja ela água ou um piso, por exemplo. Para haver uma 

troca de calor efetiva, a ave instintivamente procura aumentar a superfície do seu 

corpo em contato com uma superfície fria, otimizando a troca de temperatura. A 

convecção nada mais é do que a perda de temperatura da ave através do vento, sendo 

sua velocidade, determinante para a troca de temperatura efetiva. Por isso a 

importância de haver boas instalações com ventilação adequada tanto no aviário, 

quanto na área de espera anterior ao abate. Como as aves não possuem glândulas 

sudoríparas trocam calor com o ambiente também através da ofegação, que 

transforma a umidade do seu corpo em vapor. Esse sistema de termorregulação é 

considerado o mais importante, pois para as aves regularem a sua temperatura 

através da evaporação é capaz de aumentar seus movimentos respiratórios em até 

10 vezes. Sendo importante ressaltar que para uma troca térmica adequada a 

umidade do ar tem que estar baixa, caso contrário a carga de calor sobre a ave se 

torna demasiadamente elevada (PARANHOS DA COSTA, 2002).  

As aves possuem um mecanismo termorregulador no hipotálamo que é ativado 

quando o animal sente calor, sendo acionado e gerando uma resposta periférica. A 

estabilidade da temperatura do corpo da ave acontece quando a produção de calor é 

igual a perda de calor e está estabilidade em animais adultos gira em torno de 41ºC. 

Como já mencionado, radiação, convecção e evaporação são os principais 

mecanismos para regular a temperatura da ave e quando a temperatura está alta, a 

sua taxa respiratória também estará alta para favorecer uma hiperventilação somada 

a uma vasodilatação periférica (BORGES, MAIORKA; SILVA, 2003; RODRIGUES, 

2006; LAVOR, FERNANDES; SOUSA, 2008; BROSSI et al., 2009).  
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Em se tratando do frio, a ave usa como auxílio sua musculatura esquelética e 

para manter sua homeotermia, costumam estremecer seu corpo a fim de gerar calor. 

Na sua bioquímica, a ave para se proteger do frio aumenta a atividade da enzima 

citocromo oxidase nas fibras musculares vermelhas. Sendo assim podemos concluir 

que a zona de conforto térmica da ave depende da idade, ficando em média entre 18 

e 28ºC, além desses limites a situação fica cada vez mais crítica até causar a morte. 

Nesse sentido devemos ressaltar que densidade alta de aves dentro das gaiolas 

compromete o bem-estar da ave e aumenta muito a mortalidade (DIONELLO et al., 

2002).  

Quando as aves sofrem estresse por calor, mudam seu comportamento e 

tendem a ter atitudes como diminuir o consumo de alimento, aumentar o consumo de 

água, molhar-se, afastar as asas, procurar se encostar em paredes mais frias, dentre 

outros. Já quando a temperatura tende a diminuir, as aves têm atitudes tais como 

amontoar-se, consumir mais alimento, consumir menos água, tremer, entre outros. 

Isso mostra como as aves possuem capacidade instintiva para manter sua 

temperatura em uma faixa de conforto, utilizando-se de vários mecanismos.  

Como mencionado anteriormente, muitos neurônios estão contidos no 

hipotálamo entrando em variações para controlar a temperatura corporal quando a 

temperatura sobe ou desce. A resposta aos estímulos recebidos nos neurônios 

sensíveis do hipotálamo é enviada aos efetores através das vias: a) nervos simpáticos 

para arteríolas da pele e medula suprarrenal, b) neurônios motores para os músculos 

esqueléticos e c) hormônios hipotalâmicos que controlam a secreção hormonal da 

hipófise. Levando em conta os hormônios hipotalâmicos, sabe-se que quando o 

organismo animal precisa de calor, hipotálamo estimulará a atividade da hipófise, que 

por sua vez, secretará o hormônio tireotrófico (TSH), estimulando a tireóide a secretar 

tiroxina (T4). A tiroxina estimula o metabolismo celular, através da formação de 

triiodotironia (T3), sua forma ativa, estimulando o metabolismo basal a produzir calor 

(CAMARGO; FURLAN, 2011). A Figura 1 mostra como esta resposta fisiológica é 

realizada. 
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Figura 1 – Resposta fisiológica das aves à variação de temperatura.  

  

Fonte: Camargo; Furlan (2011).  

 

Quando se fala em diminuição de peso pelas aves comerciais na etapa de 

transporte, principalmente na região das coxas e peito, decorre da desidratação dos 

extremos do corpo como asas e pernas no começo da exposição dessas aves a 

condições de temperatura e umidade adversas. Quando falamos em stress térmico, 

essa evidência se dá negativamente aos seus parâmetros fisiológicos, em exposições 

de 30 minutos com temperatura de 35ºC e 85% de umidade, além disso também se 

reflete em perda de rendimento e qualidade de carcaça. (SILVA et al., 2007).  

Para os diferentes animais existe uma zona termoneutra de temperatura em 

que o animal se sente confortável, onde sua homeostase térmica está controlada, 

sendo que nessa faixa o animal não sente frio ou calor. Se houver um desequilíbrio 

nesse sistema de termorregulação o animal pode sofre com hipertermia ou hipotermia. 

Abreu e Abreu (2000) adaptaram um diagrama (Figura 2) com a zona de conforto 
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térmico para as aves. Esse diagrama mostra quais são as temperaturas de estresse 

pra ave, tanto no frio quanto no calor e até mesmo faixas onde nessas mesmas 

condições causam a morte da ave.  

 

Figura 2 – Diagrama de temperatura de zona de conforto térmico  

  
Fonte: ABREU; ABREU (2000).  

Segundo esse diagrama, quando a ave está em estresse pelo frio procura 

lugares com maior concentração de calor onde a ventilação é reduzida, come mais e 

toma menos água. Nesse comportamento, com a ave tenta manter a temperatura 

corporal em neutralidade (faixa entre A e A’), ao contrário desse comportamento, 

quando a temperatura ambiente se reduz, há vasoconstrição de seu corpo, o que 

resulta em uma preservação de seu calor (faixa entre A e B). No caso da temperatura 

ambiente continuar reduzindo, a ave maximiza a ingestão de alimento a fim de 

aumentar o seu metabolismo, produzindo calor. (Faixa entre B e C). Se mesmo assim 

a temperatura continuar diminuindo, a ave perde a capacidade de controlar a 

temperatura para produzir calor e acaba entrando em hipotermia e depois em óbito 

(faixa entre C e D)  

Em se tratando do aumento da temperatura ambiente, a ave aumenta de 

imediato sua frequência respiratória, e por consequência disso aumenta a perda de 

calor corporal (faixa entre A’ e B’), no caso da temperatura ambiente continuar 
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aumentando a ave cessa a sua alimentação e maximiza o consumo de água visando 

diminuir o seu metabolismo, aumentando sua taxa respiratória (faixa entre B’ e C’). 

Com os índices térmicos mais altos ainda, a ave não consegue mais baixar sua 

temperatura por mecanismos fisiológicos, nesse ponto a temperatura corporal começa 

a subir e a ave entra em hipotermia e o animal morre (faixa entre C’ e D’).   

O controle da temperatura corporal pela ave em mecanismos fisiológicos só é 

eficaz quando a temperatura ambiental estiver em limites aceitáveis. Segundo Abreu 

e Avila (2003), entre 32-35ºC seria a zona de conforto térmico ambiente para as aves 

jovens. Esse limite de temperatura, está relacionada com a ave só atingir eu controle 

térmico total entre os 10 e 15 dias de vida. Com o passar do tempo essa temperatura 

de tolerância vai se reduzindo até os 20ºC, pois assim seu sistema termorregulador já 

está desenvolvido, o que é em torno de 49 dias de vida.  

A Tabela 2 apresenta as médias de temperatura ambiente por semana para 

frangos de corte. A ave é um animal que possui maior adaptação em ambientes frios, 

pois sua capacidade de reter calor é mais eficiente comparada à capacidade de 

dissipar calor. Durante os períodos quentes o estresse térmico depende da idade, 

tamanho, estágio produtivo dos animais e das diferentes instalações. Portanto, a 

resposta ao estresse por calor varia de formas específicas entre esses diferentes 

grupos (ABREU; ABREU, 2011).  

 

Tabela 2 – Média de temperatura ambiente por semana para frangos de corte  

 
Idade (semanas)                                     Temperatura (ºC)  

 
1 32 - 35  

2 29 - 32  

3 26 - 29  

4 23 – 26  

5 20 - 23  

6        20  

7        20       

 
Fonte: Embrapa suínos e aves (2010)  
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2.3 Legislação sobre abate de aves  

  

Atualmente, existe uma grande responsabilidade por parte das indústrias 

avícolas de criação e abate no sentido de proporcionar um alto grau de segurança 

higiênico-sanitária, de rastreabilidade, de sanidade e de bem estar animal ao 

consumidor de seus produtos. Um dos quesitos mais exigidos pelos países 

importadores e principalmente pelo consumidor final é a preocupação com a 

procedência das aves, sendo imprescindível que as mesmas não sofram qualquer tipo 

de injúria, tanto no processo de criação como no de abate.  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA necessitou criar 

leis que garantissem o bem-estar dos animais destinados ao abate, a fiscalização e 

execução das mesmas.  

Para isto, a instrução normativa nº 53 de 6 de novembro de 2008 estabelece 

procedimentos de recomendação ao bem-estar animal para animais de produção e 

de interesse econômico, abrangendo tanto os sistemas de produção como os de 

transporte. Dentro desta instrução normativa destacam-se no artigo terceiro:  

  

Proceder o manejo cuidadoso e responsável nas várias etapas da vida do 
animal, desde o nascimento até a criação e transporte, possuir 
conhecimentos básicos de comportamento animal a fim de proceder ao 
adequado manejo, proporcionar dieta satisfatória, apropriada e segura, 
adequada às diferentes fases da vida do animal, assegurar que as 
instalações sejam projetadas apropriadamente aos sistemas de produção 
das diferentes espécies de forma a garantir a proteção, a possibilidade de 
descanso e o bem-estar animal, manejar e transportar os animais de forma 
adequada reduzindo assim o estresse, evitar contusões e o sofrimento 
desnecessário, mantendo o ambiente de criação em condições higiênicas 
(BRASIL, 2008).  
  

  

Já, a Instrução normativa nº 3 de 17 de janeiro de 2000, nos seus requisitos de 

regulamentação para estabelecimentos de abate, diz que:  

 

Os animais devem dispor de instalações e equipamentos apropriados ao 
desembarque dos animais e dos meios de transporte. Os animais devem ser 
descarregados o mais rapidamente possível após a chegada, se inevitável 
uma espera, os animais devem ser protegidos contra condições climáticas 
extremas e beneficiar-se de uma ventilação adequada. Os animais 
acidentados ou em estado de sofrimento durante o transporte ou à chegada 
no estabelecimento de abate, devem ser submetidos à matança de 
emergência. Sendo assim, os animais não devem ser arrastados e sim 
transportados para o local do abate de emergência por meio apropriado, meio 
este que não acarrete qualquer sofrimento inútil. A recepção deve assegurar 
que os animais não sejam acuados, excitados ou maltratados, não sendo 
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permitido espancar os animais ou agredi-los, ergue-los pelas patas, chifres, 
pêlos, orelhas ou cauda, ocasionando dores ou sofrimento (BRASIL, 2000).  

  

O comportamento dos animais seja ele de andar, bicar ou fugir, contribuem de 

certa forma para a sua sobrevivência sendo que os comportamentos inatos são 

reações que já nascem com o animal, independente de trauma ou situações vividas. 

O comportamento aprendido são experiências individuais pelas quais a ave tem 

passado pela sua vida, representando reações dos animais a qualquer tipo de 

estímulo e um meio de reagir a eles (WSPA, 2010).  

O manual STEPS de treinamento e capacitação em bem-estar animal 

estabelece diretrizes para todas as fases do pré-abate. Este documento mostra que a 

apanha é o momento em que as aves estão mais vulneráveis ao estresse, enfatizando 

que tal fase tem um grande impacto na qualidade da carcaça, podendo ocasionar 

lesões como hematomas e fraturas, afetando negativamente o rendimento da carcaça 

(WSPA, 2010). O recomendado é que o carregamento seja realizado nas horas mais 

frias do dia com um ambiente tranqüilo e livre de ruídos, se for realizada ao dia, 

preferencialmente as aves devem ser apanhadas com influência de luz azul para que 

o ambiente fique mais escuro possibilitando a diminuição de estímulos às aves 

(LUDTKE, 2008).  

  

2.4 Apanha e transporte das aves  

  

O procedimento correto de apanha de aves é primeiramente reunir o lote em 

vários grupos menores, reduzindo a sua movimentação e tentativa de fuga evitando 

assim lesões como, hematomas e fraturas. Como no Brasil a apanha em sua maioria 

é realizada de forma manual, a forma mais correta de apanhar a ave é segurando-a 

pelo dorso e por trás (já que a ave tem um ponto cego imediatamente atrás de sua 

cabeça) evitando assim a fuga da ave e consequentemente menor risco de lesões 

(GENTLE, 1986). 
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Figura 3 – Demonstração das visões binocular, mononuclear e ponto cego da ave.  

  

  

  

Fonte: National Science Foundation (2010).  

 

Referente ao transporte, o manejo das aves dentro de caixas é considerado um 

ponto crítico, pois qualquer erro nesse processo pode afetar de forma negativa a 

homeostase e a qualidade da carne. Recomenda-se que os animais sejam 

acondicionados nas caixas em densidade adequada e que as aves sejam projetadas 

para facilitar tanto o acondicionamento, quanto à sua retirada de dentro das caixas no 

descarregamento no frigorífico. É importante ressaltar que as gaiolas de transporte 

fiquem de forma estável, com as tampas fechadas dentro do caminhão e com 

espaçamento adequado, o que possibilita melhor circulação de ar (EMBRAPA, 2013).  

 

Figura 4 - Forma incorreta (a) e correta (b) da realização da apanha das aves   

  

                  (a)                                                      (b)  

  

  
Fonte: EMBRAPA (2013)  
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A qualidade do ar e a ventilação são as principais preocupações da etapa de 

transporte, já que o ar tem a tendência de se movimentar para cima e ao longo do 

caminhão o que acarreta em áreas de pouca ventilação em alguns pontos do veículo, 

conhecidos por núcleos térmicos. Esses pontos de calor podem em diferentes épocas 

do ano, conter péssimas condições de umidade relativa do ar e temperatura 

(BARBOSA FILHO, 2008).  

  

Figura 5 - Perfis dos comportamentos da variável ambiental temperatura (L2Temp.) e da umidade 

relativa (L2UR) ao longo da fileira lateral, para um cenário de verão, distância longa, turno da manhã e 

sem molhar a carga.  

 
Fonte: BARBOSA FILHO (2008).  

  

Segundo o relatório de Brambell, os animais de produção têm o direito as cinco 

liberdades: liberdade de sede, fome e má-nutrição; liberdade de dor; ferimentos e 

doença; liberdade de desconforto; liberdade para expressar comportamento natural e 

liberdade de medo e de estresse. Estas ferramentas são muito importantes para 

avaliar se o bem-estar animal está sendo respeitado.  

Segundo Silva et al. (2007), para uma ave começar a sentir estresse térmico, a 

temperatura corporal mínima ficaria próxima de 41,1ºC e a temperatura máxima, que 

levaria o animal a óbito seria de 46,3ºC. Quando se trata de estresse térmico, um dos 

principais problemas é o declínio no peso da ave que ocorre neste período.  



24  

No entanto, Jorge (2008) cita que para comprometer a qualidade da carne são 

necessários alguns estímulos como barulho, alta densidade de aves nas caixas e 

vibração do caminhão, bem como estresse tanto pelo frio quanto pelo calor, tudo isso 

gerando perdas de qualidade na carcaça da ave.  

Um dos fatores estressantes principalmente no verão é a exposição da ave à 

radiação solar, o que vai elevar a temperatura, se unindo com a insuficiência de 

ventilação principalmente no meio da carga, fazendo com que a ave, com esse 

acúmulo de calor, lance mão de certos mecanismos fisiológicos para dissipar essa 

temperatura. Os principais mecanismos para tal são a ofegação evaporativa e também 

expor uma boa parte de seu corpo a temperaturas mais baixas. Neste contexto, se a 

lotação das caixas estiver inadequada esses mecanismos de dissipação de calor 

tornam-se diminuídos ou ineficazes. Sendo assim, quanto maior for a lotação das 

caixas, associadas a temperaturas mais altas e pouca ventilação, menos calor a ave 

perderá, gerando estresse (WARRIS et al., 2005).  

Para a ave manter-se viva a disponibilidade de oxigênio é um fator 

determinante. Para que haja uma ventilação e absorção adequada de oxigênio pelas 

aves, as fileiras de caixas onde as aves estão sendo transportadas devem estar livres 

de qualquer acúmulo de resíduos, assim o ar circulará melhor. Todos estes fatores, 

realizados de forma correta, contribuem para que a ave não sofra por falta de oxigênio 

e por consequência, asfixia. Para isso os condutores dos caminhões devem ser bem 

orientados e treinados quanto aos procedimentos, visando minimizar a mortalidade 

das aves durante o transporte (ABREU; AVILA, 2003).  

Quando chegam ao abate muitas vezes as aves precisam esperar para serem 

abatidas e este tempo não deve ser demasiadamente longo. Nesta chegada os 

caminhões serão acondicionados em locais de espera, que devem ser construídos em 

ambiente tranquilo, com temperatura, umidade e ventilação adequadas, sendo 

providos de ventiladores e nebulizadores para diminuir esta temperatura. Com isso, 

quanto menor for a espera da ave antes de ser abatida, menores serão os riscos de 

estresse e morte durante esta etapa (GONÇALVES, 2008).   

Entretanto, Bressam; Beraquet (2002) e Barbosa Filho et al. (2008) 

evidenciaram que não se deve trabalhar com o horário de espera de forma isolada, já 

que um ambiente de maior estresse com temperaturas mais elevadas, influencia 

negativamente na mortalidade das aves e não só o tempo de espera em si. Para isso, 

Warris et al. (1999) recomendam que as aves serão abatidas na sequência de sua 
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chegada ao abate, sempre ficando atentos às condições de aclimatação do galpão de 

espera e se estes conferem conforto térmico e evidências de ventilação.  

  

  

3 MATERIAL E MÉTODOS  

  

O presente estudo foi realizado utilizando o banco de dados de uma empresa 

integradora, coletado na região Sudoeste do Paraná com classificação climática 

Köppen-Geiger Cfa (Clima subtropical úmido) (ALVARES et al., 2013). Nessa região 

localizam-se diversos aviários de frangos de corte, onde as aves são destinadas ao 

abate em abatedouro privado localizado no município de Dois Vizinhos, no estado do 

Paraná, Brasil.  

A planta de abate onde as aves foram abatidas tem a capacidade diária de 

processamento de 700 mil aves por dia, funcionando com 3 linhas de abate rodando 

a 12.000 aves por hora, 3 turnos trabalhados totalizando 19,30 horas de 

funcionamento diário. Este abatedouro é dotado de um galpão de espera com 

dimensões de 35,2 metros de comprimento por 12,2 metros de largura e 3,20 metros 

de altura com sete boxes munidos de ventiladores, aspersores e monitoramento de 

temperatura e umidade relativa do ar através de termômetro devidamente calibrado.   

 

Figura 6 – Estrutura do galpão utilizado para a espera das aves.  

  
Fonte: CANTERLE (2018)  
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Muitos aviários utilizados para a criação das aves de corte são do tipo dark 

house em criação intensiva, sendo em sua maioria com dimensões de 100 metros de 

comprimento por 12 metros de largura.  

  

Figura 7 – Modelo de aviários utilizados pela empresa integradora.  

  
Fonte: CANTERLE (2018)  

  

O banco de dados foi composto por dados coletados nos meses de abril e julho 

de 2016, contendo informações como mortalidade, quantidade de aves do lote, peso 

médio, sexo, idade, linhagem, horário da apanha, tempo de transporte e horário de 

chegada ao abatedouro. Adicionou-se ao banco de dados informações como 

temperatura ambiente e umidade relativa do ar na apanha e na chegada ao abate. 

Todas essas informações foram confrontadas com o número total de aves do lote 

mortas no transporte.   

Foram avaliados 299 lotes de frangos de corte comerciais, composto por 

fêmeas, das linhagens Cobb e Ross, do tipo griller, transportados ao abate em gaiolas 

com dimensões de 20 centímetros de altura, 54 centímetros de largura e 75 

centímetros de comprimento, sendo que a lotação máxima foi de 15 aves por gaiola.   

 As informações sobre as variáveis climáticas, temperatura ambiente e umidade 

relativa do ar, foram retiradas de estação meteorológica localizada no município de 
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Dois Vizinhos, Paraná. Na estação meteorológica estão arquivadas as temperaturas 

de bulbo seco e umidades relativas do ar no horário em que as aves são apanhadas 

e posteriormente descarregadas no respectivo município de origem e destino final.   

As análises estatísticas foram realizadas por meio do pacote estatístico R (R 

Core Team, 2014). Considerando que os dados de mortalidade referem-se à 

ocorrência de mortalidade ou não, para análise estatística foram utilizados modelos 

lineares generalizados considerando a distribuição binomial e função de ligação logit.  

Para avaliar a influência de diferentes fatores sobre a mortalidade de frangos 

durante o transporte foi utilizada uma estratégia de seleção de modelos conhecida 

como stepwisebothside (1960), na qual foram realizadas análises de regressão e 

foram comparados dois modelos, um considerando todos os possíveis efeitos e outro 

sem preditor linear, ou seja, apenas considerando o coeficiente linear ( .O modelo 

linear considerando todos os possíveis efeitos foi:  

,  

em que  é o coeficiente linear e as variáveis  e   referem-

se ao tempo de apanha, tempo para chegar ao abatedouro, umidade relativa do ar na 

apanha, umidade relativa do ar na chegada ao abatedouro, idade e peso das aves no 

transporte, linhagem, temperatura média durante o transporte e lotação, 

respectivamente. A seleção do melhor modelo foi realizada de acordo com o critério 

de informação de Akaike (1973), para o qual, quanto menor o valor obtido melhor será 

o ajuste do modelo. A partir disso, o modelo selecionado foi:  

, 

em que  é o coeficiente linear e as variáveis  e  referem- 

se ao tempo para chegar ao abatedouro, umidade relativa do ar na chegada ao 

abatedouro, idade e peso das aves no transporte, linhagem, temperatura média 

durante o transporte e lotação, respectivamente.  

Após isso, foi realizada uma análise de variância considerando o modelo mais 

parcimonioso de acordo com o método stepwisebothside, a fim de avaliar quais efeitos 

foram significativos, considerando p-valor menor que 5%. Então, o ajuste foi verificado 

considerando uma análise de regressão múltipla, sendo que o ajuste deste modelo foi 

verificado pelo teste de Hosmer-Lemeshow (2013).   

Para cada um dos efeitos significativos foram realizadas análises de regressão 

linear simples, a fim de verificar a influência dos níveis de cada efeito na mortalidade 

das aves. Para isso, foi considerado que a probabilidade de mortalidade ideal deve 
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ser menor ou igual a 0,0013 que é o percentual aceitável de mortalidade das aves 

para dar viabilidade econômica da logística de transporte da granja ao abate.  

Para ajustar o modelo foi utilizado o teste Hosmer-Lemeshow (2013), 

calculando a seguinte estatística:  

∑i=1n((yi−y^i)2/y^i))∑i=1n((yi−y^i)2/y^i)) 

  

Com este teste chegamos ao valor de 0,9999 demonstrando que existe pouca 

evidência de falta de ajuste no modelo. Para obter a interpretação dos coeficientes em 

termos de chance sucesso aplicamos a operação exponencial nos coeficientes 

obtendo a chance de morte associando-a a cada variável.  

O coeficiente estimado para o intercepto é a log da chance de morte de uma 

ave com idade zero sendo transportado numa distância zero. Em outras palavras, a 

chance de morte para cada aumento de unidade de tempo é de 0,0065%.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Para a caracterização dos dados, apresenta-se na tabela 3 as estatísticas 

descritivas com o número de lotes, as médias, desvio padrão e mediana mínima e 

máxima das variáveis analisadas.  

  

Tabela 3 - Variáveis analisadas com suas respectivas médias.  

 
Variável*  N  MIN  MAX  Mediana  Média  DP  

 
NA  299  6740  70460  21060  26364,65  11507,438  

PV (g)  299  1210  1700  1390  1397,74  68,629  

Idade (dias)  299  27  34  29  29,48  1,168  

Linhagem  299  1  3  2  1,73  0,677  

Lotação  299  5093,7  8022,5  6650,0  6598,8  493,0  

NC  299  1  10  3  4,00  1,703  

NAM  299  1  261  14  23,81  30,155  

PM (%)  299  0,002  1,292  0,063  0,1015  0,145  

TP (min)  299  10  210  52  71,79  51,429  

TAP (°C)  299  4,1  31,4  20,8  20,48  6,093  

TAB (°C)  299  3,2  32,6  20,6  20,33  6,132  

URAP  299  31  100  81  77,27  17,185  

URAB  299  38  100  81  77,52  16,830  
*N=Número de lotes avaliados; NA =Número de aves por lote; PV=Peso vivo médio por frango; NC= 

Número de cargas por lote; NAM =Número de aves mortas no percurso por lote; PM= Percentual de 

aves mortas no transporte por lote; TP=Tempo de transporte por lote; TAP=Temperatura do ambiente 

na durante a apanha das aves; TAB=Temperatura do ambiente na hora da chegada das aves ao 

abatedouro; URAP=Umidade relativa do ar durante a apanha das aves; URAB=Umidade relativa do ar 

na hora da chegada das aves ao abatedouro  
 

A tabela 3 demonstra as estatísticas descritivas com um total de 299 lotes 

analisados. A variável NA significa número de aves por lote, sendo que o menor lote 

continha um número de 6740 aves e o maior lote, 70460 aves.  

Como as aves analisadas eram frangos do tipo griller, ou seja, com um peso 

menor de abate, a média de peso entre todos os lotes foi de 1397,74g. O mesmo 

conceito se aplica a idade das aves, que tiveram um mínimo de 27 dias e um máximo 

de 34 dias de criação, demonstrando a pouca idade das aves abatidas por serem do 

tipo griller.  

Com relação à linhagem, no banco de dados há apenas duas, Cobb e Ross, 

sendo seus números de identificação de 1 e 3 respectivamente. Como o tamanho dos 

aviários não é padronizado, cada aviário contém números diferentes de aves, variando 
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assim a sua lotação e o NC, que significa número de cargas. Esse número variou de 

1 carga no mínimo e até 10 cargas para transportar as aves para o abate.  

Com relação à mortalidade de aves no transporte (NAM), nota-se que houve 

uma mortalidade mínima de 1 até 261 aves para todo o lote. A mortalidade das aves 

pode ocorrer por diversos fatores e segundo Hunter et al. (1997), não só a temperatura 

e o microclima da carga têm influência na mortalidade das aves no transporte, haja 

vista que podem ocorrer alguns tipos de injúrias e até mesmo doenças que justifiquem 

o aumento na mortalidade do lote durante o transporte. Para exemplificar melhor, a 

tabela 3 também mostra a porcentagem de aves mortas no transporte (PM) que ficou 

em uma faixa mínima de 0,002% e em um valor máximo de 1,292% de mortalidade 

por lote.  

Em relação ao tempo de percurso (TP), a análise descritiva mostrou que o 

tempo mínimo de percurso entre a granja e o abate foi de 10 minutos e o tempo 

máximo de percurso foi de 210 minutos, ou seja, 3 horas e cinquenta minutos.  

Com relação à temperatura na apanha (TAP), houve uma diferença significativa 

entre a temperatura mínima e máxima devido aos dados terem sido obtidos em meses 

diferentes do ano (abril e julho). A temperatura mínima registrada na apanha foi de 

4,1ºC e a máxima foi de 31,4ºC. O mesmo acontece com a variação da temperatura 

na chegada ao abate (TAB) que oscilou entre 3,2 e 32,6 ºC.  

Já a umidade relativa na apanha também variou de 31% de mínima e 100% de 

máxima, ambas variando em virtude da diferença entre os meses que os dados foram 

obtidos. O mesmo aconteceu para a umidade relativa do ar na chegada ao abatedouro 

que foi de 38% em uma faixa mínima e 100% em uma faixa máxima.  

Quanto ao horário de chegada ao abate, a figura 8 mostra que o número de 

maior mortalidade das aves se concentrou entre os horários das 10:00 às 15:00. É 

nesse período do dia em que as temperaturas estão mais altas e as aves, em 

decorrência do jejum pré-abate, estão com suas reservas energéticas limitadas, 

fazendo com que não consigam suportar essa situação de estresse. Sendo assim, a 

mortalidade em períodos quentes está em torno de 40% a mais de morte em relação 

à outras épocas do ano (PETRACCI et al., 2006). Esta preocupação não pode ser 

negligenciada nos meses de primavera e outono, pois a variação de temperatura 

também ocorre durante o dia, principalmente no final da manhã e final da tarde (NÄÄS 

et al., 2001).  
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Figura 8 – Relação entre a quantidade de aves mortas no transporte e o horário de chegada ao abate. 

  

 

 

Em relação à figura 8, nota-se que as temperaturas começam a subir 

gradativamente a partir das 10:00 da manhã até chegarem em seu ponto máximo, por 

volta das 17:00. Os referidos dados foram coletados em estações de outono e inverno, 

contudo observa-se que as temperaturas se mantiveram acima dos 30ºC em 

determinados períodos do dia, o que se torna preocupante, tendo em vista que 

temperaturas entre 24ºC e 30ºC se tornam limitante para a maioria dos animais 

homeotérmicos adultos (TINÔCO, 1998).  

  

Figura 9 – Relação entre hora e temperatura de chegada ao abate.  
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 A figura 9 demonstra que a umidade relativa se manteve elevada (100%) nos 

horários entre a madrugada e a manhã e foi decaindo ao longo do dia a partir das 

10:00 até pouco antes das 20:00.   

 

Figura 10 – Relação entre a hora e umidade na chegada ao abate.  

 

 

 

Em relação à umidade relativa do ar, porcentagens entre 50 a 70% combinadas 

com temperaturas entre 16 e 23ºC podem ser consideradas confortáveis para aves 

adultas (TINOCO, 1998). Porém notamos no presente trabalho que dificilmente 

conseguiremos encontrar esses valores em condições normais de transporte, tanto 

pelas variações climáticas, quanto pela distância entre a granja e o abatedouro. Em 

se tratando da umidade e da temperatura, essas duas variáveis combinadas são as 

que mais interferem no equilíbrio homeotérmico da ave, principalmente quando 

falamos em perda de calor (NORTH; BELL 1990). A umidade, particularmente, é um 

parâmetro extremamente ligado ao conforto animal, já que a perda de calor pela ave 

está relacionada à sua evaporação que depende bastante da umidade relativa do ar 

(BAÊTA; SOUZA 1997).   

Logo, quanto maior a umidade relativa do ar mais a ave aumenta sua taxa 

respiratória para perder calor e isso acaba comprometendo seu desempenho.  A falta 

de dados sobre a umidade do ar dificulta as interpretações dos prováveis efeitos da 

temperatura registrados nos caminhões sobre o risco de morte por hipertermia. No 
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entanto, quando a umidade relativa externa no galpão de espera foi estimada, para 

algumas cargas, os frangos são colocados dentro da categoria de alto risco de 

temperatura aparente equivalente para o estresse por calor. É provável que nas altas 

temperaturas dos caminhões, acima que 30ºC, algumas das aves se tornem 

hipertêmicas e teriam aumentado a taxa de respiração (SANDERCOCK et al., 1995).  

Em se tratando do tempo de percurso, a figura 11 mostra que o maior número 

de aves mortas por lote se concentrou entre os períodos entre 90 e 220 minutos.  

 

Figura 11 – Relação entre o tempo de percurso e a mortalidade das aves.  

 

 

  

Visualizando a figura 11, nota-se que o tempo de percurso tem total influência 

na sobrevida das aves. Nesse contexto, quanto maior a distância entre a granja e o 

abatedouro maior vai ser o tempo em que as aves ficam expostas aos fatores 

climáticos externos, os quais são muito estressantes para as aves. Referente a isso, 

diversos estudos confirmam que quanto maior for o tempo de percurso que as aves 

sejam expostas, maior a mortalidade no transporte chegando ao abatedouro (Warriss 

et al., 1990; Vecerek et al., 2006; Barbosa Filho, 2008; Vieira, 2008). A figura 11 

informa que houve uma mortalidade de aves no transporte maior em um tempo de 

percurso  entre 90 a 100 minutos o que se assemelha aos estudos de Voslarává et al. 

(2007), que evidenciaram uma mortalidade elevada em distâncias acima de 100 km. 

De fato, um aumento do tempo de exposição das aves aos fatores de estresse e 

ambientais, reduzem consideravelmente a capacidade da ave em manter o seu 
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equilíbrio homeotérmico suficiente para a sua adaptação durante esse período, o que 

se revela como um desafio para as empresas integradoras, devido a dificuldade de 

manter todas a granjas a distâncias menores do abatedouro.  

 Segundo Barbosa Filho (2008), para controlar a variação de mortalidade deve-

se haver uma combinação entre distância e velocidade do caminhão tendo em vista 

que uma menor distância e uma maior velocidade ocasionarão menos mortes e vice-

versa. Logo, podemos considerar que não são só os fatores externos como umidade 

e temperatura que influenciam na mortalidade das aves durante o transporte, mas 

também fatores como tempo e distância.  Conforme citado, em uma distância maior 

em que o caminhão aumente a sua velocidade, fará com que aumento o nível de 

ventilação da carga. Sendo assim, podemos concluir que a distância entre a granja e 

o abate deve ser o primeiro fator a ser levado em consideração para melhorar o bem-

estar das aves e reduzir a mortalidade.   

Tanto em meses quentes quanto frios, o estresse das aves fica por conta do 

período da tarde (Nijdam et al., 2004; Vieira, 2008; Barbosa Filho et al., 2009, Simões 

et al., 2009). Logo, a recomendação para o planejamento da logística deve ser em 

períodos mais frescos como a madrugada e o começo da manhã, e não podendo 

programar o transporte para este horário, as distâncias percorridas devem ser 

menores de 25 km. Ao contrário disso, em meses de inverno, deve-se ter uma atenção 

no sentido de evitar o transporte das aves em horários mais frios do dia, 

principalmente nas caixas da primeira fileira e da fileira lateral da carga, além de 

preconizar o uso de lonas plásticas para proteger a carga.  

Nota-se pela tabela 4 que apenas a variável tempo de percurso (TP) é 

significativa a um nível de 5% pelo teste F, resultando em um valor de 0,005491. Desta 

forma, a variável preditora mais significativa (p< 0,05) em relação à mortalidade das 

aves foi o tempo de percurso. 
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Tabela 4 - Análise de variância para selecionar o modelo mais adequado.  

  

Variável*  P-valor  

PV (g)  0,557541  

Idade (dias)  0,297001  

Linhagem  0,869991  

Lotação  0,439523  

TP (min)  0,005491**  

TAP (°C)  0,783854  

TAB (°C)  0,588724  

URAP  0,207373  

URAB  0,112814  
*N=Número de lotes avaliados; NA =Número de aves por lote; PV=Peso vivo médio por frango; 

NC= Número de cargas por lote; NAM =Número de aves mortas no percurso por lote; PM= 

Percentual de aves mortas no transporte por lote; TP=Tempo de transporte por lote; 

TAP=Temperatura do ambiente na durante a apanha das aves; TAB=Temperatura do ambiente 

na hora da chegada das aves ao abatedouro; URAP=Umidade relativa do ar durante a apanha 

das aves; URAB=Umidade relativa do ar na hora da chegada das aves ao abatedouro.  

**Significativo a 5% de probabilidade.  

A etapa de transporte nada mais é do que enviar as aves prontas para o abate, 

da granja ao abatedouro, e essa etapa pode ser realizada nas mais diferentes 

condições de clima, tempos de percurso e variação das estradas (BARBOSA FILHO, 

2008). Além da temperatura e da umidade, outros fatores podem influenciar 

negativamente no bem estar das aves, como lotação das caixas, ruídos externos, 

velocidade do veículo, entre outros (JORGE, 2008). Dentre esses fatores destaca-se 

o tempo de percurso, pois quanto maior for esse tempo, mais as aves estarão 

expostas à radiação solar, principalmente em épocas de verão. Com a temperatura 

alta no verão aliada a pouca ventilação em certos pontos da carga, as aves ficam mais 

vulneráveis ao estresse térmico, gerando injúrias durante o transporte.   

Para amenizar o efeito do calor, as aves lançam mão de mecanismos 

fisiológicos para reestabelecer o seu equilíbrio homeotérmico, mecanismos estes, que 

podem ser exemplificados como a ofegação, na tentativa de perder calor para o 

ambiente por evaporação. Porém, como as caixas ficam muito juntas ao longo da 

carga e até mesmo em superlotação, estes mecanismos têm sua eficácia diminuída, 

se justificando pela taxa alta de lotação, sendo que as aves que ficam mais no centro 

da carga sofrem mais do que as que se situam nas extremidades (WARRIS et al., 

2005).   
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Como visto anteriormente tempos de percursos maiores não podem estar 

associados com horários mais quentes do dia, pois assim maximizaria o tempo de 

exposição das aves ao calor. Segundo Costa et al. (2007) o número de lesões na 

carcaça da ave aumenta, associada com trajetos mais longos, mas que tanto em 

distâncias curtas como em distâncias longas o percentual de aves lesionadas foi maior 

na parte de trás do veículo, se justificando pelo maior efeito da aceleração do 

caminhão, sem contar na vibração situada nesse local. Também segundo Jorge 

(2008), que avaliou o nível de mortalidade em diversas categorias de aves, concluiu 

que a quantidade de mortes das aves ocorreu em lotes que viajaram por períodos 

mais longos de tempo.  

De acordo com a figura 12 podemos concluir que a probabilidade de morte, 

aumenta em decorrência da maior distância percorrida pelas aves. Para a empresa 

integradora é interessante que a mortalidade das aves se mantenha até 0,0013%. 

Acima disso, para cada minuto percorrido pelo veículo transportador, a probabilidade 

de morte das aves aumenta em 0,0065%.  

  

Figura 12 – Relação entre a chance de probabilidade de morte com o aumento do tempo de percurso.  

  

Segundo Warris et al. (2005), a quantidade de aves mortas na chegada ao 

abate ocorre com uma maior taxa no turno da tarde, pois é nesse período em que 

ocorre maior incidência de luz solar e em consequência, maior estresse térmico. 

Entretanto, os resultados do presente trabalho mostram que houve uma taxa de morte 

considerável das aves no período da manhã a partir das 10 horas até às 16 horas do 

período da tarde (Figura 8).   
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Todavia, segundo Mitchell et al. (2001) e Hunter et al. (1999) que avaliaram a 

mortalidade no transporte de aves entre diferentes turnos em países da Europa nos 

meses de inverno, o turno da noite apresenta uma taxa de mortalidade semelhante ao 

turno da tarde indicando um estresse térmico pelo frio. Esses resultados foram 

similares aos de Barbosa Filho et al. (2007), que recomendam que o transporte de 

aves deve ser feito nos horários da noite e da manhã, por terem temperaturas mais 

amenas. Além disso, de acordo com os mesmos autores, umidades relativas do ar 

muito elevadas comprometem significativamente o bem estar e o conforto térmico das 

aves, principalmente no inverno, pois se a umidade relativa do ar apresenta-se alta, 

consequentemente a termorregulação por evaporação torna-se menor e mais lenta, 

fazendo com que o seu equilíbrio térmico seja afetado (Valério, 2000). Entretanto, o 

presente trabalho mostrou que a umidade relativa do ar se manteve mais alta até as 

10:00 e depois foi baixando gradativamente de acordo com a figura 10.  

Ainda se falando em tempo de percurso, conclui-se que o tempo de transporte 

somado ao tempo de jejum pode afetar a reserva de glicogênio e o estresse animal, 

impactando na qualidade da carne (PETRACCI et al., 2010). Os resultados obtidos no 

presente estudo são indicativos de que se o tempo de percurso é maior, maior também 

é a chance de morte pelas aves (Figura 11), o que também está de acordo com o 

obtido por Nicol; Scott (1990) que evidenciaram que o tempo de transporte associado 

a exposição à altas temperaturas influenciam negativamente na homeostase das aves 

e que o estresse fisiológico está diretamente ligado ao maior tempo de transporte no 

manejo pré- abate.  

Segundo Rui et al. (2011), a radiação solar incide de forma mais intensa em 

decorrência do transporte, com altas taxas de radiação solar, somado a esse fator, 

ocorre a diminuição da oxigenação da carga, o que faz com que o calor se acumule 

na carga, aumentando desconforto térmico e, dependendo do grau pode levar a 

perdas por óbito. O oxigênio disponível para as aves é muito importante, pois o seu 

baixo nível pode causar sufocamento nas aves, para isso recomenda-se que haja um 

espaçamento suficiente entre as fileiras das gaiolas, para melhor circulação do ar e, 

estas devem estar livres do excesso de resíduos que dificulta a passagem do ar (RUI 

et al., 2011). Referente a densidade de lotação das caixas, no estudo do autor, houve 

um efeito benéfico da alta densidade de estocagem durante a exposição a condições 

frias durante a viagem. Na categoria mais alta de densidade das gaiolas, mais calor 

metabólico seria produzido do que na categoria de menor densidade de estocagem. 
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Isso teria um efeito benéfico no aquecimento do ar a temperaturas muito baixas, 

reduzindo assim o risco de morte por hipotermia (MAYES et al., 2014). No entanto, 

esse calor metabólico extra teria um efeito prejudicial em temperaturas mais quentes 

e poderia predispor à morte por hipertermia (DELEZIE, 2007). Referente ao presente 

estudo a lotação das caixas era de 15 aves por gaiola, compatível com o preconizado 

pela legislação vigente.  

Para analisar os riscos da combinação de umidades e temperaturas elevadas 

durante o transporte, Silva et al. (2007) fizeram uma simulação com 85% de umidade 

e temperatura de 35ºC em uma câmara climática, com um total de 30 aves, sendo 10 

por caixa. Os períodos dos testes à serem realizados, foram no total de quatro, 0. 30, 

60, 90, 120, minutos, após isso avaliaram a perda de peso, temperatura e frequência 

respiratória (observação visual). Contudo, foi observado no presente estudo que as 

temperaturas raramente passavam dos 30ºC durante tanto o período de apanha, 

quanto o período de chegada ao abate, minimizando a mortalidade das aves devido a 

temperaturas muito elevadas, estes dados ficam evidenciados observando a figura 9.  

Além disso, o estresse fisiológico causa consequências também na qualidade 

da carne principalmente quando a ave sofre um stress térmico agudo ou de curto 

prazo imediatamente antes do abate (SANDERCOCK et al., 2001).  Este stress de 

curto prazo na produção comercial ocorre em grande escala no momento do 

transporte, como também no momento da espera antes do abate, momento este muito 

crítico pois é nesta etapa onde as aves podem sofrer com condições de calor 

adversas. (MITCHELL; KETTLEWELL, 1998). Segundo Edens (1978), frangos 

expostos a essas condições, mostram logo no início (antes de 90 minutos) aumento 

na concentração de corticosterona no plasma, depois uma queda significativa, 

caracterizando a síndrome de insuficiência cortical adrenal aguda. Em seguida, as 

aves desenvolvem hipertermia severa, caracterizada por aumento do pH sanguíneo, 

indicando presença de alcalose respiratória (HOCKING et al., 1994; SANDERCOCK 

et al., 2001). Este realmente é um ponto à ser monitorado e verificado periodicamente, 

atentando para as condições de umidade e temperatura no momento da espera, 

sempre com medidas preventivas e corretivas imediatas para que o bem estar animal 

da aves não seja prejudicado abrindo oportunidade para novos estudos neste sentido.  

Referente á duração do transporte Warris et al. (1992), também encontrou que 

a duração maior do transporte aumenta o risco de morte. Ao longo da viagem 

acontecerá uma maior oportunidade de a ave morrer por doença crônica e um 
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decréscimo na capacidade da ave de lidar com as condições de transporte de uma 

lesão sofrida durante a captura e carregamento ou de extremos ambientais, 

possibilidade agravada pelo período sem acesso a alimentos e água. O risco de 

mortalidade registrado no momento da descarga, representa um número acumulado 

de óbitos durante as fases de transporte. Portanto, quanto maior for a duração entre 

o carregamento e a descarga, maior será o risco de mortalidade. Estas durações de 

viagem gravadas foram consideravelmente mais longas do que as relatadas por 

Whiting et al. (2007) em Manitoba Canadá. A duração total do carregamento até o 

abate é afetada pela distância que a fazenda está da planta de abate, a logística é 

complexa associada ao transporte para o abate e disponibilidade de frangos no galpão 

de espera é crucial para manter a capacidade de abate (Ljungberg et al., 2007). Com 

isso, o presente estudo evidenciou de forma clara, corroborando com os dados obtidos 

pelos autores citados anteriormente, que as distâncias maiores sempre serão mais 

prejudiciais ao bem estar da ave, dado este que está claro observando a Figura 11. 

Atrelado a isso, se uma grande distância entre a granja e o abatedouro estiver 

associada à temperaturas mais elevadas (Figuras 9), o bem estar das aves fica ainda 

mais comprometido.  

  

5 CONCLUSÃO  

  

De acordo com os dados analisados, evidenciou-se que a variável que se 

mostrou significativa foi o tempo de percurso, sendo que grandes distâncias 

prejudicam o rendimento e desempenho das aves de corte. O tempo de percurso de 

10 minutos se mostrou o mais confortável para as aves, já que houve uma menor 

mortalidade com esse tempo. Além disso, concluiu-se que para cada aumento de 

unidade de tempo (1minuto) no percurso elava-se em 0.0065% as chances de morte 

da ave se a tolerância de mortalidade por lote for de 0,0013%.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Avaliar o ambiente onde as aves destinadas ao abate estão inseridas é 

relevante no sentido de sempre melhorar o conforto animal e consequentemente 

reduzir as perdas econômicas decorrentes de algumas injúrias que acontecem nesse 

processo.  

Levando-se em consideração, o presente trabalho trouxe uma melhoria para a 

empresa integradora já que estabelecemos as melhores condições de tempo de 

transporte para as aves, minimizando assim o seu stress e sua mortalidade o que gera 

ganhos consideráveis de produtividade para a empresa, e também diminui o stress 

das aves durante essa etapa, ponto que é muito exigido pelos países importadores. 

Além disso a empresa integradora pode planejar melhor o pré abate das aves, 

sabendo que um aumento de unidade de tempo de percurso até o abate pode 

acarretar em uma porcentagem de mortalidade mais específica.  

Para este trabalho, houve uma dificuldade maior em relação à obtenção dos 

dados, para conseguir uma quantidade significativa de lotes para que a amostragem 

fosse satisfatória.  

O tema sobre a relação da mortalidade das aves com o transporte pode ser 

melhor explorado, aumentando cada vez mais o tamanho da amostragem de lotes de 

aves e estendendo este estudo para mais épocas do ano, aumentando assim a 

variabilidade de temperaturas e umidades relativas.  
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