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BAILONE, R.L. Análise das perdas e bem-estar animal no transporte de frangos de 

corte: comparação entre um frigorífico brasileiro e um inglês. Botucatu, 2017. 102p. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus de 

Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Botucatu, São 

Paulo, Brasil. 

 

RESUMO 

 

Apesar da elevada tecnificação dos frigoríficos, ainda são constatados prejuízos 

no rendimento e qualidade do produto final decorrentes de falhas durante o transporte 

de frangos de corte. Objetivou-se neste estudo avaliar perdas provenientes durante o 

transporte de frangos entre um frigorífico brasileiro e um inglês, através da mensuração 

da mortalidade de chegada e contusões parciais correlacionando-as com diferentes 

distâncias granja-abatedouro, assim como com a sazonalidade. Para avaliar o estresse 

dos animais, foram mensurados níveis de corticosterona relacionados com as diferentes 

distâncias. Dados de mortalidades de chegada brasileiros foram mais de 600% 

superiores quando comparados aos ingleses. Durante o verão, observaram-se maiores 

índices de mortalidade no estabelecimento brasileiro, enquanto o mesmo foi observado 

durante o inverno no estabelecimento inglês. No Brasil, a mortalidade de chegada foi 

influenciada pela distância granja-abatedouro no verão, enquanto no estabelecimento 

inglês foi mais proeminente nas maiores distâncias durante o inverno. Na Inglaterra, 

contusões parciais permaneceram constantes, independente das distâncias granja- 

abatedouro, por outro lado, quando avaliada a sazonalidade, as contusões foram 

superiores no inverno. Taxas de contusões parciais brasileiras foram mais de 1700% 

superiores quando comparadas às inglesas, e na distância longa foram observados os 

maiores índices de contusões. Avaliando-se níveis de corticosterona, dados brasileiros e 

ingleses demostraram que animais transportados a curta distância apresentaram-se mais 

estressados no momento do abate do que aqueles transportados a longas distâncias. 

Níveis de corticosterona das aves no estabelecimento brasileiro foram superiores 

quando comparados aos do estabelecimento inglês. Índices de bem-estar animal 

avaliados no frigorífico brasileiro foram inferiores aos ingleses.  

 

Palavras-chave: Carcaça, contusões, corticosterona, mortalidade, pré-abate, qualidade.  

 



BAILONE, R.L. Analysis of losses and animal welfare consequences of the pre-

slaughter transport of broilers: comparison between a Brazilian abattoir and an 

English abattoir.  Botucatu, 2017. 102p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Campus de Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”. Botucatu, São Paulo, Brasil. 

 

ABSTRACT 

Despite the high technology of slaughterhouses, significant losses in yield and quality of 

the final product due to failures during transport of broilers are still observed. The aim 

of this study was to compare consequences of pre-slaughter transport of broilers to a 

Brazilian and a British slaughterhouse. Percentages of birds’ dead on arrival (DOA) and 

injuries were measured in post-mortem inspection and blood samples were taken for 

measurement of corticosterone.  Birds were transported over three different distances, 

during two different seasons. Brazilian DOA rates were more than 600% higher than in 

the UK.   Mortality rates in Brazil were higher in summer, while in Britain they were 

higher during winter. In Brazil, DOA was  influenced by the farm-slaughterhouse 

distance in the warmer months, while in the UK rates were higher over longer distances 

during the colder months. In Britain, injury rates remained constant, independent of the 

farm-slaughterhouse distance but were higher during winter.  In Brazil, there were also 

more injuries in winter than summer and more injuries during short and long distance 

transport than medium distance. In Brazil, injury rates were more than 1700% higher 

than in Britain. Both Brazilian and British corticosterone data showed that birds 

transported for short distances were more stressed at the time of slaughter than those 

transported for long distances. Brazilian corticosterone levels were significantly higher 

than British, again indicating that Brazilian birds had poorer outcomes of pre-slaughter 

transport than those in the UK. Welfare of broilers during transport to Brazilian 

slaughterhouse was much poorer than their UK counterparts.  

 

 Key words: Carcass, corticosterone, injuries, mortality, pre-slaughter, quality. 
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1  INTRODUÇÃO 

Segundo dados apresentados pela USDA (United States Department of 

Agriculture), nas últimas décadas, a produção avícola brasileira vem se destacando no 

cenário mundial, ocupando a posição de segundo maior produtor mundial (atrás apenas 

dos EUA) e de maior exportador no ano de 2016. A exportação brasileira representará 

em 2017, de acordo com previsão da USDA, 38,56% da exportação global, seguida 

pelos EUA (27,51%) e União Europeia (11,21%). No ano de 2016 o Brasil produziu 

13,605 milhões de toneladas de carne de frango, com previsão de 14,08 milhões de 

toneladas em 2017, ou seja, um aumento de 3,5% em um ano em que a economia 

brasileira deve retrair. Em relação à produção, o Brasil aparece após os Estados Unidos, 

em segundo no ranking, seguido da China e logo após pela União Europeia (AVISITE, 

2017). De modo geral, granjas brasileiras de frango têm sido beneficiadas pela ausência 

das principais doenças contagiosas, como a influenza aviária, que vem assolando vários 

países produtores, fazendo com que a carne de frango brasileira aumente ainda mais seu 

potencial para estar na mesa dos consumidores ao redor do mundo, já que embargos a 

outros países devem continuar a aumentar, consolidando o Brasil na posição de maior 

exportador mundial. 

Porém, em sentido contrário ao crescimento do setor nos mercados interno e 

externo, os prejuízos anuais são incompatíveis com a competitividade da avicultura 

brasileira neste cenário. Vários fatores relacionados ao bem-estar dos frangos, como 

altas taxas de mortalidade, contusões e estresse fisiológico, estão associados 

principalmente ao manejo pré-abate e transporte de frangos de corte (ARISTIDES et al., 

2007). Com a crescente demanda alimentar global e com os recursos ambientais cada 

vez mais escassos, faz-se necessário diminuir perdas durante o processo. 

Por outro lado, a Inglaterra produz cerca de 875 milhões de frangos, 17 milhões 

de perus, 16 milhões de patos e 250.000 gansos por ano, com mais de 2.500 explorações 

avícolas em todo o Reino Unido e cerca de 30 locais para o beneficiamento destes 

produtos, empregando cerca de 55.000 pessoas por todo o país, em fazendas, 

incubadoras, fábricas de ração, plantas de processamento e em operações de transporte 

(BRITISH POULTRY COUNCIL, 2016). De acordo com o Eurostat (2015), a União 

Europeia produziu em 2015 cerca de 13 milhões de toneladas de carne de frango em 

quatro países, representando mais da metade da produção total da União Europeia, 

liderado pela Polônia (13,9%), França (12,9%), Reino Unido (12,6%) e Alemanha 
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(11,8%), respectivamente. A produção de aves do Reino Unido, incluindo frangos de 

corte e poedeiras, foi identificada como sendo relativamente ecológica em comparação 

com a produção de outros produtos animais. No entanto, como todos os sistemas 

agrícolas, qualquer modelo avícola atual tem alcance para melhorar e reduzir ainda mais 

seus impactos ambientais (LEINONEN e KYRIAZAKIS, 2013).  

O transporte representa grande ameaça para o bem-estar das aves, havendo uma 

pressão considerável para melhorar as condições de bem-estar animal no manejo pré-

abate (MITCHELL e KETTLEWELL, 2008). De acordo com a Autoridade Europeia 

para a Segurança dos Alimentos, a quantidade de frango vivo transportado supera a de 

qualquer outra espécie, o que significa que qualquer problema de bem-estar durante o 

transporte de frangos pode afetar um grande número de animais (EFSA, 2004). Há mais 

de dez anos, o relatório de Confiança da Compassion in World Farm (CIWF), The 

Welfare at Slaughter of Broiler Chickens, levantou sérias preocupações sobre o bem-

estar animal no processo de abate (STEVENSON, 1993), sendo que essas problemáticas 

persistem ainda hoje, como por exemplo, no transporte pré-abate destes animais 

(MITCHELL e KETTLEWELL, 2009). 

Visto que várias são as pesquisas direcionadas para o segmento da cadeia até o 

momento do abate, pouco se sabe sobre o que realmente ocorre com as aves após 

deixarem as granjas (VIEIRA et al., 2009). Para isto, existe a necessidade de apontar os 

gargalos produtivos ao longo da cadeia (brasileira e inglesa), principalmente nas 

operações pré-abate de frangos de corte, onde o nível de informação a respeito de boas 

práticas de manejo ainda é baixo (SILVA e VIEIRA, 2010). De acordo com Mitchell e 

Kettlewell (2009), os maiores problemas de produção associados ao transporte de 

frangos no século XXI são: mortalidade em trânsito, problemas de bem-estar e 

decréscimo da qualidade da carne.  O manejo pré-abate, por meio do estresse, exerce 

grande influência nas reservas de glicogênio, responsável pelo desencadeamento de 

reações bioquímicas musculares post-mortem, que são determinantes para a qualidade 

da carne, comprometendo características sensoriais e propriedades proteicas do produto 

final em outras espécies, como bovinos (MINKA e AYO, 2009). Corticosterona é o 

mais importante hormônio indicativo de estresse em frangos de corte, o qual está 

diretamente ligado ao pH final da carne e consequentemente à qualidade do produto 

final, além do que altos níveis de estresse causam o aumento da susceptibilidade dos 

animais a doenças e/ou mortalidade (QUINTEIRO-FILHO et al., 2009).  
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 Neste contexto, problemas de bem-estar animal durante o transporte de frangos 

não só aumentam os índices de mortalidade de chegada e número de lesões (CARLYLE 

et al., 1997; TABBA’A e ALSHAWABKEH, 2000), como também afetam a coloração 

da carne da coxa (KANNAN et al., 1997), elevam os níveis de Campylobacter spp. 

(STERN et al., 1995) e populações de Salmonella (LINE et al., 1997) nas carcaças de 

frango. 

De acordo com Rodrigues da Silva et al. (2009), comparando a legislação 

brasileira em relação ao bem-estar animal com a de outros países produtores de frango, 

como Austrália, Estados Unidos e União Europeia, o Brasil apresentou o menor índice 

para todos os tipos de exigência em relação ao bem-estar dos animais, desde o 

nascimento do animal até a sua completa insensibilização e sangria, o que significa que 

o país tem condições de desenvolver ou adequar normas para gerar maior 

competitividade no mercado mundial. Deste modo, o presente trabalho teve a finalidade 

de comparar o transporte pré-abate de frangos de corte de um frigorífico brasileiro e de 

um frigorífico inglês, com o intuito de encontrar soluções para mitigar perdas 

provenientes do mau manejo e consequentes baixos índices de bem-estar animal. Os 

resultados deste estudo poderão ser aplicados de maneira efetiva a campo dentro dos 

abatedouros brasileiros e ingleses tanto pelos controles de qualidade das empresas como 

pelos Serviços de Inspeção Oficiais. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 
2.1 MANEJO PRÉ-ABATE DE FRANGOS DE CORTE E SUAS PRINCIPAIS 

CONSEQUÊNCIAS 

Entre todos os setores da economia analisados em 2015, apenas a agropecuária 

cresceu (AGÊNCIA BRASIL, 2016). Enquanto o produto interno bruto total nacional 

retraiu 3,8% em 2015, o do agronegócio cresceu 1,8% em relação a 2014. Neste cenário 

de retração, a produção de frango cresceu 3,8%, indicando sua representatividade e 

comprovando que mesmo em tempos de dificuldade, o setor possui condições de 

continuar crescendo (SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA, 2016).  

O segmento avícola é um setor estruturado e organizado em todos seus 

segmentos, do nascimento à comercialização do produto final, com excelentes granjas e 

frigoríficos, contudo, ocorrem falhas durante o transporte destes animais ao serem 

conduzidos ao abate. Perdas diretas com mortalidade de chegada e contusões durante o 

manejo pré-abate, assim como a desagregação de valor pela imagem do produto final 

geram prejuízos aos produtores e empresas, que focam na produção e no rendimento de 

carcaça com o intuito de ganhar competitividade no preço final do produto. Apesar 

disso, o transporte dos animais continua sendo negligenciado. Atualmente tem sido 

recorrente nos noticiários nacionais a falta de preparo e irregularidades que ocorrem 

durante o transporte de animais vivos no Brasil. Fato que vai em direção oposta ao 

restante da cadeia avícola brasileira e que deprecia nossa imagem de produtores idôneos 

e de maior exportador mundial, conquistada devido ao comprometimento dos diversos 

ramos que de forma direta ou indireta compuseram este setor nas últimas décadas.  

Visto que várias são as pesquisas direcionadas para o segmento da cadeia até o 

momento do abate, pouco se sabe sobre o que realmente ocorre com as aves após 

deixarem as granjas (VIEIRA et al., 2009). Para isto, existe a necessidade de apontar os 

gargalos produtivos ao longo da cadeia avícola, principalmente nas operações pré-abate 

de frangos de corte, onde o nível de informação a respeito de boas práticas de manejo 

ainda é baixo (SILVA e VIEIRA, 2010). As etapas do manejo pré-abate de aves 

consistem no jejum alimentar pré-abate, captura (ou apanha), carregamento, transporte e 

tempo de espera. Neste estudo abordamos principalmente o transporte dos frangos da 

granja ao frigorífico.  
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O jejum pré-abate inicia-se antes do carregamento das aves, sendo o período 

definido pela retirada da ração (fornecimento apenas de água), para se evitar 

rompimento das vísceras durante as etapas seguintes dentro do abatedouro, com 

extravasamento de conteúdo gastrointestinal e consequente contaminação da carcaça. 

Em seguida, logo na captura das aves, deve-se atentar para o fato de que funcionários 

bem treinados e bem remunerados diminuem o estresse do animal e a depreciação do 

produto por meio de uma apanha bem feita, segurando o animal individualmente pelo 

dorso, e não pelos pés, mesmo que demore mais tempo para concluir a operação. 

Durante a captura da ave, a interação homem-animal ocorre com maior intensidade, 

sendo uma das fases mais estressantes ao animal (MACHADO et al., 2014). De acordo 

com Petracci et al. (2010), as partes das aves que apresentam mais ferimentos nesta 

etapa são o peito, as asas e as pernas, isto devido a captura manual dos frangos que 

ocorrem geralmente pelas pernas, onde o tratador chega a carregar até cinco aves em 

cada mão. 

No processo de carregamento, é desejável que o caminhão possa entrar no 

aviário e chegar perto de onde está sendo feita a captura. Contudo, aviários antigos ou 

mal projetados, impedem a entrada dos caminhões fazendo com que haja maior 

movimentação das caixas com as aves vivas. Deve-se usar um sistema de canos de 

PVC, distanciados 50 cm para facilitar o deslizamento das caixas, deslizando sempre 

duas a duas. Toda e qualquer batida ou movimentos bruscos devem ser evitados. Um 

sistema também de canos, tipo escada ou esteira, deve ir do chão até a altura da 

carroceria para deslizar suavemente as caixas. As pessoas que ficam em cima do 

caminhão têm que ser as mais experientes e eficientes para evitar as batidas e as 

contusões (ABREU e AVILA, 2003). A maneira de transportar as caixas nos caminhões 

é bastante variada. Normalmente utiliza-se o sistema de canos laterais e de cobertura: 

tela, ou simples amarrações que deverão dar garantias para que as caixas tenham um 

mínimo de movimento, sem risco de acidentes, já  que no momento em que uma caixa 

se solta, outras sofrerão o mesmo processo. Quanto menos impacto durante o 

carreamento das caixas transportadoras no caminhão, menor o estresse do animal, 

minimizado também pela manutenção de um espaçamento entre os corredores de 

gaiolas empilhadas para a manutenção de um microclima adequado aos animais 

alojados mais ao meio do caminhão (ABREU e AVILA, 2003). 

Após o carregamento dos animais, é realizado o transporte, onde as aves são 

encaminhadas ao frigorífico. De acordo com Mitchell e Kettlewell (2009), os maiores 
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problemas de produção associado ao transporte de frangos no século XXI são: 

mortalidade em trânsito, problemas de bem-estar e decréscimo da qualidade da carne.  

Nesta etapa as perdas por mortalidade podem ultrapassar 1% do total da carga 

transportada devido a uma série de fatores, contudo, 40% destas perdas são em função 

do estresse térmico (RITZ, 2003). Estudo conduzido na Inglaterra por Bayliss e Hinton 

(1990) indicou que 40% das mortes na chegada são ocasionadas pelo transporte das 

aves até o abatedouro, ou seja, o restante seria devido a outros fatores, tais como 

captura, carregamento, tempo de espera, dentre outros. Outra forma de perdas diretas 

que ocorre durante o transporte de animais são as contusões. Em estudo de Ferreira et 

al. (2012), as principais causas de condenações de carcaças de frangos de corte nos 

estabelecimentos analisados foram as procedentes de contaminação e contusão/fratura, 

das quais o destino final da maioria delas foi a condenação parcial. Perdas significativas 

mediante estas condenacões parciais ocorrem comumente durante esta etapa (COSTA et 

al., 2007).  

Além das perdas diretas devido à mortalidade de chegada e contusões, ainda há 

as perdas indiretas, provenientes do estresse gerado aos animais pelo baixo índice de 

bem-estar animal, através da depreciação do produto final. Quanto à qualidade da carne, 

corticosterona (glicocorticoide) representa o mais importante hormônio indicativo de 

estresse em frangos de corte, o qual está diretamente ligado ao pH final da carne e 

consequentemente à qualidade do produto final, além do que altos níveis de estresse 

causam o aumento da susceptibilidade dos animais a doenças e/ou mortalidade. 

(QUINTEIRO-FILHO et al., 2009). Tanto mortalidade de chegada e contusões, como o 

estresse gerado pelo transporte representam prejuízos às empresas beneficiadoras deste 

produto de origem animal. 

 

2.1.1   TRANSPORTE DE FRANGOS DE CORTE E SUAS VARIÁVEIS 

No transporte de frangos de corte vivos, diversos fatores influenciam na 

qualidade de chegada da carga viva, tais como: a) qualidade das estradas; b) 

qualificação do motorista; c) distância granja-abatedouro; d) condições e densidade das 

caixas transportadoras; e) temperatura ambiente (macro e microclima). 

O Brasil possui a maioria de sua malha viária constituída de estradas não 

pavimentadas. Segundo o DENIT (2013), por tipo de superfície, o Brasil possui um 

total de 1.691.163,80 km de estradas existentes, sendo que 1.358.913,70 km (80,4%) 
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são de estradas não pavimentadas e somente cerca de 202.988,10 km (12%) são de 

estradas pavimentadas. Nota-se a importância destas estradas no Brasil, já que cerca de 

80% do total de rodovias existentes são de vias não pavimentadas, influenciando 

diretamente no transporte rodoviário de carga, e principalmente no transporte de carga 

viva, onde os animais acabam sofrendo danos físicos e psíquicos. Mesmo que a maior 

parte de produção de frangos do Brasil se concentre nas regiões Sul e Sudeste, as quais 

são mais desenvolvidas economicamente em comparação às outras regiões do país, 

muitas granjas encontram-se em locais de difícil acesso. 

Os motoristas que transportam aves, ou qualquer outro tipo de carga viva, devem 

ser bem treinados e ter consciência do tipo de carga que estão transportando, assim 

como o conhecimento das principais causas de mortalidades e contusões que 

normalmente ocorrem durante o transporte destes animais ao abatedouro. O 

comportamento destes profissionais quanto à maneira como o veículo é dirigido 

(aceleração, vibração e impactos) e como os animais são manuseados são de extrema 

importância para a qualidade da matéria-prima que chegará ao frigorífico. Deste modo, 

faz-se necessário não somente o treinamento dos motoristas, como também 

credenciamento e fiscalização dos mesmos, sendo indicada uma compensação salarial 

para aqueles que obtiverem menores perdas ao longo do transporte, pois a valorização 

do profissional certamente acarretará em menores prejuízos durante esta etapa e uma 

economia no processo final (BAILONE e ROÇA, 2016). 

Outro aspecto importante no transporte de animais vivos é a relação da distância 

entre a granja e o frigorífico associada à velocidade do veículo. Esse tempo de 

transporte somado ao tempo de jejum, também pode afetar a reserva de glicogênio e o 

estresse do animal, afetando a qualidade da carne (PETRACCI et al., 2010). O 

planejamento antecipado do tempo de viagem é vital para poder adequar a distância do 

aviário até o abatedouro com as condições climáticas (VIEIRA et al., 2009). 

O número de aves colocadas em cada caixa transportadora também deve receber 

atenção especial. A decisão para essa variável deve considerar o sexo e o peso das aves, 

além de fatores como clima e distância do aviário ao abatedouro. O número de fraturas 

ósseas é reduzido quando as aves podem mover-se no interior das caixas 

transportadoras (CONY e ZOCCHE, 2004). Vieira (2008), analisando os dados 

referentes à densidade das caixas transportadoras com 4294cm2 cada num carregamento 

noturno, verificou variação na mortalidade dos animais em diferentes faixas de 

densidade. Houve um limite entre três a sete aves por caixa em que a mortalidade neste 
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turno foi reduzida até a mortalidade mínima nas densidades de sete aves (613cm2/ave). 

Notou-se que com a redução da densidade abaixo de sete aves por caixa houve um 

acréscimo na mortalidade de chegada, porém, acima de oito aves por caixa, houve um 

pequeno incremento no número de aves mortas. A influência deste fator no bem-estar 

das aves refere-se à quantidade de calor produzida por elas nesta fase. Densidades 

maiores refletem em grande produção de calor e em dias quentes, a problemática se 

torna maior, pois a quantidade de calor é alta, bem como a de vapor d´água, resultando 

em aumento da umidade relativa (DELEZIE et al., 2007). Quando isto acontece, as aves 

apresentam dificuldades de trocas térmicas com o meio, aumentando o estresse térmico 

e consequentemente as perdas por mortalidade. Quanto à densidade de aves por caixa, 

Delezie et al. (2007) recomendaram um espaço ideal de aproximadamente 576 cm² por 

frango, o que nas medidas encontradas nas caixas adotadas no abatedouro (70 x 60 cm), 

equivale à faixa de densidade entre sete e oito aves por caixa. Carvalho (2001) e Branco 

(2004) recomendam o peso de 22 kg por caixa carregada. A densidade, de caráter 

multifatorial, deve ser ajustada conforme o peso das aves, o horário e a estação do ano, 

devendo ser menor em dias mais quentes e no período da tarde e obviamente em aves 

mais pesadas (BARBOSA-FILHO, 2009). Ademais, o alojamento das aves também 

deve ser realizado em caixas transportadoras adequadas e em bom estado, assim como, 

sob a supervisão de um responsável capacitado. 

A preocupação com o bem-estar de frangos de corte nas operações pré-abate é 

crescente, com destaque em regiões tropicais, devido principalmente ao calor. As perdas 

por mortalidade durante o transporte podem ultrapassar 1% do total da carga 

transportada devido a uma série de fatores já mencionados, contudo, 40% das perdas 

são em função do estresse térmico (RITZ, 2003). À primeira vista, uma proporção desta 

magnitude parece ser desprezível diante da quantidade de aves transportadas em um 

caminhão (cerca de 3-5 mil aves), entretanto, quando se considera a quantidade de 

caminhões que chega aos abatedouros por dia, dentro de um ano, os prejuízos tomam 

dimensões expressivas.  

Quando observamos a distribuição de aves mortas durante o transporte, 

verificamos que ela não é homogênea. Dentro do microclima das gaiolas, a tendência do 

ar é movimentar-se para cima ao longo da mesma e ser puxado para trás da carroceria, 

conforme o caminhão se desloca para frente, gerando zonas de calor, principalmente 

atrás da carroceria do caminhão e em partes mais baixas. Sendo assim, nestas áreas, 

aves estarão mais propensas ao estresse térmico (BARBOSA-FILHO, 2009; VIEIRA et 
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al., 2011ab), devendo atentar-se para densidades menores nestas áreas. Durante o 

transporte as aves são submetidas à ação direta da radiação solar e, somado a esse fator, 

ocorre a insuficiência de ventilação da carga, gerando acúmulo de calor na ave, 

resultando em desconforto térmico e, dependendo do grau, o óbito. A disponibilidade de 

oxigênio para as aves é muito importante, pois baixo nível de oxigênio pode causar 

asfixia, recomendando-se que haja uma separação entre as fileiras das gaiolas para 

circulação do ar, devendo as mesmas estar limpas, pois o excesso de fezes e penas 

dificulta a passagem do ar (RUI et al., 2011). 

De acordo com Woods e Grandin (2008), há grande necessidade de melhorar as 

condições de transporte de animais, pois prevenindo obstáculos durante o transporte, 

certamente haverá aumento no bem-estar animal e consequente redução de perdas 

econômicas. Deste modo, estudos devem ser conduzidos com o objetivo de elucidar o 

mecanismo de ação do transporte e de suas variáveis sobre a carga viva transportada.  

 

2.2  MECANISMO DE AÇÃO DO CORTICOSTERONA NO ESTRESSE EM 

FRANGOS 

Em situações de estresse térmico, além do aumento da temperatura corpórea das 

aves, ocorre também o aumento da frequência respiratória, como consequente efeito no 

metabolismo para estimular a perda evaporativa de calor (ofegação) e manutenção do 

equilíbrio térmico corporal, assim como alterações hormonais, tais como os níveis de 

corticosterona, hormônio diretamente ligado ao estresse sofrido pelo animal (MACARI 

e LUQUETTI, 2002). Sendo assim, parâmetros fisiológicos podem ser indicadores 

eficazes acerca do estresse sofrido pelos animais durante o transporte, os quais 

promovem perdas indiretas pela qualidade do produto final.  

Os indicadores sanguíneos de estresse avaliados em pesquisas de bem-estar 

animal dependem da espécie estudada. Em aves, quando submetidas ao estresse, tem-se 

um aumento do nível de corticosterona sérico. Assim, utiliza-se a dosagem de 

corticosterona para avaliação do estresse em frangos de corte ao abate (HARVEY et al., 

1980; NIJDAM et al., 2006). 

As aves são animais classificados como homeotérmicos, apresentando a 

capacidade natural de manter a temperatura interna constante. Do ponto de vista 

termodinâmico, significa que as aves estão em troca contínua de calor com o meio 

(ABREU e ABREU, 2011). Sendo assim, conservam sua temperatura corporal por meio 

de reações comportamentais e mecanismos adaptativos de termorregulação, 
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responsáveis por manter e controlar a homeotermia pelas trocas de calor com o 

ambiente (FURLAN e MACARI, 2002).  

A temperatura ambiente é o fator físico que mais afeta o organismo das aves. 

Quando a temperatura do ambiente se eleva acima da zona de conforto térmico, o 

animal é submetido a uma condição de estresse, de modo que seu organismo reaja de 

maneira compensatória na tentativa de aumentar a dissipação de calor e manter o 

equilíbrio térmico do corpo (FURLAN e MACARI, 2002). Em pouco tempo de estresse 

estes efeitos são potencializados e prolongados pela liberação de adrenalina e 

noradrenalina na corrente sanguínea pela glândula adrenal. Posteriormente, esta mesma 

glândula libera corticosterona (hormônio do estresse), que atua com o objetivo de 

aumentar o suprimento de energia do organismo e que possibilita ao animal maior 

tolerância ao estresse (MENCH, 2002). 

Este mecanismo é regulado através do eixo hipotálamo-pituitária-adrenais 

(HPA), que consiste de três componentes: o hipotálamo (particularmente o núcleo 

paraventricular), a pituitária anterior e o córtex adrenal. Dentro desses três tecidos estão 

células especializadas que sintetizam e secretam três hormônios que agem como sinais 

primários do eixo HPA: hormônio de liberação de corticotropina (CRH), hormônio 

adrenocorticotrópico (ACTH) e hormônios glicocorticoides (corticosterona em aves). 

Os glicocorticoides são o reduto final da ativação do eixo HPA e são os hormônios 

efetores primários desse circuito neuro-hormonal. Procedimentos comuns como manejo, 

transporte e alterações nas instalações podem ativar o eixo HPA como indicativo de 

uma reação ao estresse com a liberação de glicocorticoides ao final da cascata 

(MCEWEN et al., 1997; CARSIA e HARVEY, 2000; MORMEDE et al., 2007). A 

percepção de uma robusta secreção circadiana de glicocorticoides, sendo o cortisol em 

humanos e na maioria dos mamíferos (HENLEY et al., 2009) e o corticosterona em 

alguns roedores (MOORE e EICHLER, 1972) e aves (CARSIA e HARVEY, 2000), foi 

uma descoberta precoce importante na biologia circadiana.  

O principal “desencadeador” dos processos imunorregulatórios regulados pelo 

eixo HPA é o CRH, o qual é secretado pelo núcleo para ventricular do hipotálamo 

estimulando a expressão e liberação do ACTH pela porção anterior da glândula hipófise 

(SCOTT e DINAN, 1998). Este hormônio alcança as adrenais através da circulação 

sanguínea induzindo a expressão e a liberação de glicocorticoides. Deste modo, o 

produto final desta cascata é o cortisol em humanos e hamsters e corticosterona nas aves 

e em outros animais (Figura 1) (MASHALY et al., 1998; LAWRENCE e KIM, 2000). 
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Lèche et al. (2009) realizaram a primeira dosagem hormonal em emas, através do 

plasma sanguíneo, comprovando o corticosterona como o principal glicocorticoide 

produzido pelas aves. Estes glicocorticoides, sabidamente regulam os processos 

inflamatórios e imunológicos (MCEWEN et al., 1997).  

 

 

        

FIGURA 1 - Esquema da produção de glicocorticoides pelas adrenais (FONTE: 

RASLAN, 2007). 

Segundo Grandin (1998), a presença de corticosterona em aves, liberada em 

função do estresse a longo prazo, produz muitos sintomas, como doenças 

cardiovasculares (arteriosclerose), ascite e modificações nas funções imunológicas. Os 

animais respondem ao estresse com uma série de respostas endócrinas que aumentam 

imediatamente a disponibilidade de energia. Sapolsky et al. (2000) relataram que em 

aves e répteis, as alterações nas concentrações glicocorticoides podem ter efeitos 

rápidos (em segundos ou minutos), promovendo inibição da fisiologia reprodutiva e do 

comportamento. Deste modo, há um desequilíbrio nos processos catabólicos 

(mobilização de energia) e anabólicos (reparação, cicatrização e crescimento), que 

afetam negativamente o sistema fisiológico do animal (BOONSTRA, 2004; ROMERO, 

2004; LUNDBERG, 2005).  

Como visto, os indicadores sanguíneos de estresse avaliados em pesquisas de 

bem-estar animal dependem da espécie estudada, sendo que quando submetidas ao 

estresse, tem-se um aumento do nível de corticosterona sérico nas aves, podendo ser 
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utilizado sua mensuração para avaliação do estresse de frangos de corte durante o 

transporte da granja ao abatedouro (HARVEY et al., 1980; NIJDAM et al., 2006). Deste 

modo, o presente trabalho teve a finalidade de avaliar e comparar diferentes situações de 

transporte no manejo pré-abate em frangos de corte de um frigorífico brasileiro e de um 

frigorífico inglês, com o intuito de encontrar soluções para reduzir perdas provenientes 

do mau manejo e consequentes baixos índices de bem-estar animal. 
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3  OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GERAL 

- Analisar e comparar o estresse das aves e as perdas que ocorrem ao longo da 

fase de transporte no manejo pré-abate de frangos de corte de um frigorífico brasileiro e 

um inglês. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar e comparar as perdas por mortalidade de chegada e contusões parciais 

nos achados post-mortem em três diferentes distâncias da granja ao abatedouro (curta, 

média e longa) nos dois estabelecimentos;  

 

- Analisar e comparar as perdas por mortalidade de chegada e contusões parciais 

nos achados post-mortem em diferentes sazonalidades (mês de verão/ mês de inverno) 

nos dois estabelecimentos;  

 

- Analisar e comparar os níveis séricos de corticosterona dos animais em três 

diferentes distâncias da granja ao abatedouro nos dois estabelecimentos, na estação 

onde a mortalidade de chegada foi mais expressiva para cada estabelecimento, 

analisando o grau de estresse máximo do animal durante o transporte. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1   DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

a) Brasil 

Este estudo foi realizado em frigorífico localizado na região centro-leste 

paulista, com dois turnos de trabalho (diurno e noturno), onde são abatidas cerca de 

150.000 aves por dia, com a velocidade média de 10.000 aves/hora. Indústria habilitada 

pelo S.I.F. (Serviço de Inspeção Federal) e classificada como estabelecimento 

exportador pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Latitude: 22º 01' 

03" S, Longitude: 47º 53' 27" W, Altitude: 854m.  Clima tropical de altitude com verão 

chuvoso e inverno seco (Köppen: Cwa), precipitação de 1548 mm ao ano, temperatura 

média anual de 20,5°C, temperatura média de junho (inverno) de 17,3°C e de dezembro 

(verão) de 20,9°C.  

O experimento foi realizado com a finalidade de se comparar a mortalidade de 

chegada e contusões parciais em relação às distâncias e sazonalidade, assim como 

mensurar níveis de corticosterona em relação às distâncias. Foram respeitadas a Portaria 

nº210 (BRASIL, 1998) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

prevendo jejum hídrico e alimentar e espera em galpão climatizado (Figura 2), com 

ventiladores e nebulizadores distribuídos uniformemente no teto e em pilares do galpão, 

com o objetivo de garantir o bem-estar e o conforto térmico (temperatura e umidade 

relativa) das aves antes do abate. 

Para as análises de mortalidade de chegada e contusões parciais, o presente 

trabalho foi conduzido mediante estudo de caso com dados de 105 propriedades 

produtoras de frangos de corte distribuídas em 47 municípios do estado de São Paulo 

com distâncias entre 0 e 300 km do frigorífico. Para avaliar o efeito das distâncias em 

relação à mortalidade de chegada, contusões parciais e níveis de corticosterona, os 

municípios foram divididos em três intervalos de distância diferentes (três tratamentos). 

O primeiro, grupo abrangendo de 0 a 50 quilômetros de distância do abatedouro (D1 = 

distância curta), o segundo de 51 a 150 quilômetros (D2 = distância média), e o terceiro 

intervalo compreendendo de 151 a 300 quilômetros de distância da granja ao 

abatedouro (D3 = distância longa). Para avaliar o efeito da sazonalidade, as análises 

realizadas foram divididas em dois meses: verão e inverno. Para mensuração dos níveis 

de corticosterona foram coletados sangues de animais provenientes de 24 propriedades 

rurais divididas em três tratamentos (D1, D2 e D3). As análises laboratoriais de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical_de_altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_do_clima_de_K%C3%B6ppen
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corticosterona foram realizadas no Laboratório de Imunologia Aplicada do 

Departamento de Genética Evolutiva da Universidade Federal de São Carlos, SP, Brasil.  

b) Inglaterra 

Realizado em frigorífico semelhante ao estabelecimento brasileiro, localizado na 

região central da Inglaterra (Midlands), com dois turnos de trabalho (diurno e noturno), 

abate de cerca de 150.000 aves por dia e velocidade média de 10.000 aves/hora. 

Latitude: 52o’1’38,68”N, Longitude: 1o8’35,35”W, Altitude: 114m. Clima marítimo 

temperado com invernos frios e úmidos e verões na maior parte secos e ensolarados, 

precipitação anual de 629 mm, temperatura média anual de 9,3°C, temperatura média de 

dezembro (inverno) de 4,0°C e de junho (verão) de 14,4°C.  

O experimento foi conduzido de maneira semelhante ao realizado no frigorífico 

brasileiro, com a finalidade de se analisar mortalidade de chegada e contusões parciais 

em relação às distâncias e sazonalidade, e também mensurar níveis de corticosterona em 

relação às distâncias, assim como sua posterior comparação com o estabelecimento 

brasileiro. Para as análises de mortalidade de chegada e contusões parciais o estudo foi 

conduzido em 78 propriedades distanciando entre zero e 300 km do frigorífico, 

divididas em três tratamentos (D1, D2 e D3). Os caminhões com aves vivas foram 

recepcionados no frigorífico respeitando-se as normas de bem-estar animal e a 

legislação da União Europeia (Figura 2). Para mensuração dos níveis de corticosterona 

foram coletados sangues de animais provenientes de 24 propriedades rurais divididas 

em três tratamentos (D1, D2 e D3). Análises laboratoriais de corticosterona foram 

realizadas na Harper Adams University, Newport, Shropshire, Reino Unido, no 

Laboratório de Pesquisa Aplicada (Figura 3) e no Laboratório de Diagnósticos 

Moleculares (Figura 3) do Princess Margaret Science Laboratories. 

   
FIGURA 2 - (a) Espera dos caminhões no estabelecimento britânico (proteção lateral e 

superior contra o frio); (b) Galpão de espera de aves vivas no estabelecimento brasileiro 

(proteção contra o calor). 

(a) (b) 

http://www.harper-adams.ac.uk/facilities/princess-margaret-labs.cfm
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FIGURA 3 - Laboratório de Pesquisa Aplicada, Princess Margaret Science 

Laboratories, Harper Adams University. 

 

 

   

   

FIGURA 4 - Laboratório de Diagnósticos Moleculares, Princess Margaret Science 

Laboratories, Harper Adams University. 

 

4.2  MORTALIDADE DE CHEGADA 

A taxa de mortalidade de chegada dos frangos durante o transporte foi 

mensurada todos os dias do mês de junho e dezembro no frigorífico brasileiro no ano de 

2013 (n=5.632.767 animais) e no inglês no ano de 2015 (n=7.183.193 animais) nos dois 

http://www.harper-adams.ac.uk/facilities/princess-margaret-labs.cfm
http://www.harper-adams.ac.uk/facilities/princess-margaret-labs.cfm
http://www.harper-adams.ac.uk/facilities/princess-margaret-labs.cfm
http://www.harper-adams.ac.uk/facilities/princess-margaret-labs.cfm
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turnos de trabalho durante a chegada dos animais ao abatedouro no decorrer do 

descarregamento dos caminhões no setor de pendura.  

Para cada caminhão que chegou ao estabelecimento, contabilizaram-se as 

mortalidades de chegada em relação à carga total, classificando-o em um dos três 

tratamentos (D1, D2 e D3). A densidade das caixas de transporte nos dois 

estabelecimentos variou de 500 a 600 cm2 por ave, com peso médio de 2,5kg/animal. 

No estabelecimento brasileiro, a mortalidade de chegada foi contabilizada no 

momento em que as caixas transportadoras de aves vivas eram descarregadas e as aves 

individualmente penduradas à nória em direção à insensibilização por eletronarcose 

(imersão das aves em cuba preenchida com água com amperagem e voltagem 

controladas), por meio da qual, aves mortas eram identificadas e direcionadas ao setor 

de “condenados”, para serem levadas à graxaria. 

Em casos onde a mortalidade de chegada foi maior que um por cento, realizou-

se necropsia de dez animais do lote para avaliar presença de doenças infectocontagiosas 

(BRASIL, 2006). Em caso de detecção de doenças, o lote foi excluído dos cálculos. 

No estabelecimento inglês, a mortalidade de chegada foi contabilizada de 

maneira diferente à do estabelecimento brasileiro, pelo fato de no estabelecimento 

inglês as aves terem sido insensibilizadas por atmosfera controlada, onde estas não eram 

retiradas da caixa transportadora no momento da insensibilização, sendo direcionadas 

por esteira mecânica até a câmara de dióxido de carbono, para então depois serem 

contabilizadas as perdas por mortalidade, através do tato (temperatura e rigidez 

corporal).  

 

4.3  CONTUSÕES PARCIAIS 

Contusões parciais foram mensuradas durante todos os dias do mês de junho e 

dezembro no frigorífico brasileiro no ano de 2013 (n=5.632.767 animais) e no inglês no 

ano de 2015 (n=7.183.193 animais) durante os dois turnos de trabalho na linha de 

inspeção post-mortem, realizada por funcionários treinados e capacitados 

especificamente para realização desta tarefa. 

Para cada caminhão que chegou ao estabelecimento, a porcentagem de contusões 

foi calculada em relação ao número de aves vivas chegadas ao abatedouro (subtraindo-

se assim o número de aves chegadas mortas do total), visto que as aves que chegaram 

mortas ao frigorífico foram condenadas à graxaria assim que descarregadas, não 
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passando pela inspeção post-mortem. A densidade das caixas de transporte nos dois 

estabelecimentos variou de 500 a 600 cm2 por ave, com peso médio de 2,5kg/animal. 

Assim como na mortalidade de chegada, todos os caminhões que chegaram ao 

abatedouro foram contabilizados e classificados dentro de um dos três tratamentos (D1, 

D2 e D3). 

 

 

% Contusões Parciais =      Contusões parciais no achado post-mortem     

                    Número de aves chegadas vivas ao abatedouro 

 

 

4.4  AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE CORTICOSTERONA 

A avaliação dos níveis séricos de corticosterona nos dois países, foi realizada em 

animais provenientes de 24 propriedades rurais, sendo oito propriedades por tratamento 

(D1, D2 e D3) e 13 amostras por propriedade, totalizando 312 amostras por país (104 

animais por tratamento). Não foi realizado tempo de espera na chegada ao frigorífico de 

nenhum dos caminhões analisados para que esta variável não interferisse nos resultados. 

A colheita de sangue foi realizada post-mortem, após insensibilização e sangria 

das aves pelo corte do pescoço (carótidas), coletando-se 5ml/animal (Figura 5). O 

sangue coletado foi armazenado em tubos de coleta de sangue tipo vacutainer (Figura 6) 

permanecendo refrigerado em caixa de isopor, e posteriormente centrifugado sob 

refrigeração (4500g/15 minutos e temperatura de 4ºC) para obtenção do soro, que foi 

armazenado congelado em freezer até o momento da realização das análises. A 

mensuração dos níveis séricos de corticosterona foi realizada pelo emprego da técnica 

de ELISA (Enzyme-Lynked Immunosorbent Assay), utilizando-se kits comerciais (Enzo 

Life Sciences, Farmingdale, NY) (Figura 7). 
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             FIGURA 5 - Calha de sangria após corte do pescoço por serra giratória.  

 

 

     

FIGURA 6 - (a) Tubos de coleta de sangue tipo vacutainer divididos em três 

tratamentos (13 tubos/tratamento), (b) Soros separados por granjas após centrifugação. 

 

Para realização do teste ELISA, todos os reagentes ficaram à temperatura 

ambiente durante pelo menos 30 minutos antes do início dos procedimentos. Todos os 

padrões e amostras foram executados em poços em duplicata. Após preparação dos 

reagentes (wash buffer, assay buffer, soluções padrões) e diluição das amostras (Figura 

08), foi preenchida a Folha de Layout de Teste para determinar o número de poços a 

serem utilizados. Pipetou-se 100 μl de diluente padrão (tampão de ensaio 15 ou tecido 

Cultura Media) para os poços NSB e Branco (0pg / mL Standard). Em seguida, pipetou-

se 100 μl dos Padrões 1 a 5 (concentrações de 20.000, 4.000, 800, 160 e 32pg / mL) 

para os poços específicos e 100 μl das amostras de soro dos animais dos diferentes 

tratamentos nos poços apropriados. Após, 50 μl de tampão de ensaio 15 foram pipetados 

nos poços NSB, 50μl de Conjugado azul em cada poço (exceto no de Atividade Total e 

no Branco) e 50μl de Anticorpo amarelo em cada poço (exceto no de Atividade Total, 

Branco e NSB).  

A placa foi incubada à temperatura ambiente em agitador de placas por duas 

horas a 500rpm (Figura 08), sendo posteriormente esvaziada e lavada por três vezes 

(a) (b) 
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adicionando-se 400μl de solução de lavagem em cada poço. Após a lavagem final, os 

poços foram esvaziados e seus conteúdos removidos pelo contato com papel toalha para 

remover o tampão de lavagem restante.  

Posteriormente, adicionou-se 5μl do Conjugado Azul aos poços de Atividade 

Total e 200μl da solução de substrato pNpp em cada poço, incubando-se novamente à 

temperatura ambiente durante 1 hora sem agitação. 

Depois, adicionou-se 50μl de Solução Stop em cada poço, interrompendo a 

reação. Imediatamente após, a placa foi levada para ser lida em espectrofotômetro a 

uma densidade óptica a 405nm. A mensuração dos resultados foi realizada em 

picograma por ml (pg/ml). Dados de absorbância foram rodados pelo softwarte Assay 

Blaster Data Analysis Software (Enzo Life Sciences).  

 

  

FIGURA 7 - Kits comerciais Enzo Life Sciences para mensuração de corticosterona. 

 

  

FIGURA 8 - (a) Diluição das amostras de soro, (b) Incubação da placa por duas horas 

em agitador a 500rpm. 
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4.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise estatística de mortalidade de chegada e de contusões parciais, foi 

utilizado teste t de Student para comparar dois grupos cujas distribuições foram 

previamente consideradas normais pelo teste de Kolmogorov-Smirnov.  Caso 

constatado distribuição anormal dos dados foi utilizado o teste U de Mann Whitney. 

Para comparação de três grupos cujas distribuições foram consideradas normais 

pelo  teste de Kolmogorov-Smirnov,  foi utilizada a análise estatística de variância 

(ANOVA)  e para as comparações múltiplas, o teste de Tukey.  Nos casos onde os 

preceitos da normalidade não puderam ser garantidos,  utilizou-se o teste estatístico de 

Kruskal-Wallis e o teste U de Mann-Whitney com correção de Bonferroni para 

comparações múltiplas.  Foram considerados significativos os valores p<0,05. 

Para análise dos níveis séricos de corticosterona em ambos os estabelecimentos 

em relação às distâncias, os dados foram transformados para log na base 10 para a 

obtenção da normalidade, e em seguida, submetidos a ANOVA one-way seguido pelo 

teste de Tukey. Para a comparação da média geral dos níveis séricos de corticosterona 

entre os dois países foi realizado o teste t de Student e para a comparação entre os dois 

países em relação às diferentes distâncias foi realizado o test t de Student com correção 

de Bonferroni. Foram considerados significativos os valores p<0,05. Todas as análises 

foram realizadas com o pacote estatístico SPSS 16.0 (NORUSIS, 2008). 
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5 RESULTADOS  

5.1  MORTALIDADE DE CHEGADA 

5.1.1  Estabelecimento brasileiro 

 

No estabelecimento brasileiro, a média geral de mortalidade de chegada foi de 

0,86% (±3,24), sendo o mínimo valor encontrado de 0,077% e o máximo de 43,18% por 

lote (Figura 11).  

Observou-se que em dezembro (verão), quanto maior a distância da granja ao 

frigorífico, maior a mortalidade de chegada, sendo a média (DP) de 0,50 (±0,16), 1,08 

(±0,33) e 2,01 (±1,29)% (D1, D2 e D3, respectivamente). Por outro lado, no mês de 

inverno, a mortalidade de chegada permaneceu constante, sendo a média (DP) de 0,44 

(±0,28), 0,45 (±0,02) e 0,49 (±0,04)% (D1, D2 e D3, respectivamente) (Figura 9). 

Analisando-se mortalidade de chegada em relação aos meses e as distâncias, 

observou-se diferença na D1 (p<0,05), onde no mês de verão a média (DP) foi de 0,50 

(±0,16)% e no mês de inverno de 0,44 (±0,28)%. O mesmo ocorreu na D2, onde a 

média (DP) de mortalidade de chegada foi significativamente superior (p<0,05) no mês 

de verão (1,08 ±0,33%) em relação ao mês de inverno (0,45 ±0,02%). Já na distância 

mais longa, não se observou diferença estatística, embora a média (DP) de mortalidade 

de chegada do mês de verão (2,01±1,29%) tenha sido superior a do mês de inverno 

(0,49 ±0,04%) (Figura 9), mas devido ao grande desvio padrão no mês de verão, não 

constatou-se diferença estatística. 

Comparando-se os meses, observou-se diferença estatística (p<0,01) entre os 

meses de verão e inverno, com as maiores taxas de mortalidades no mês de verão, sendo 

suas médias (DP) de 1,26 (±4,7) e 0,46 (±0,18)%, respectivamente (Figura 12). 

Analisando-se a mortalidade de chegada em relação às distâncias (verão e 

inverno juntos), observou-se que houve diferenças significativas no estabelecimento 

brasileiro, onde quanto maior a distância, maior o número de mortalidade de chegada, 

sendo a média (DP) de 0,46 (±0,47), 0,80 (±1,72) e 1,27 (±5,41)% para D1, D2 e D3, 

respectivamente (Figura 13). 
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FIGURA 9 - Relação entre distância granja-abatedouro (curta, média e longa) e 

sazonalidade (mês de verão e mês de inverno) com a mortalidade de chegada no 

transporte de frangos vivos no estabelecimento brasileiro. 

 

5.1.2   Estabelecimento inglês 

No estabelecimento inglês, a média geral de mortalidade de chegada foi de 

0,13% (±0,05), sendo o mínimo valor encontrado de 0,04% e o máximo de 0,49% por 

lote (Figura 11). 

Observou-se que em dezembro (inverno), quanto maior a distância da granja ao 

frigorífico, maior a mortalidade de chegada, sendo a média (DP) de 0,11 (±0,01), 0,14 

(±0,01) e 0,17 (±0,02)% (D1, D2 e D3, respectivamente). Por outro lado, no mês de 

verão (junho), a mortalidade de chegada encontrou-se de maneira constante, sendo a 

média (DP) de 0,14 (±0,02), 0,11 (±0,01) e 0,12 (±0,01)% (D1, D2 e D3, 

respectivamente) (Figura 10). 

Analisando-se mortalidade de chegada em relação aos meses e as distâncias, não 

foi encontrada diferença entre os meses na D1 (p>0,05), onde no mês de verão a média 

(DP) foi de 0,14 (±0,02) e no mês de inverno de 0,11 (±0,01)%. Já na D2 houve 

diferença significativa (p<0,05) entre os meses avaliados, sendo a média (DP) de 0,11 

(±0,01) no mês de verão e de 0,14 (±0,01)% no mês de inverno. O mesmo ocorreu na 

distância mais longa (D3), com diferença estatística entre os meses avaliados (p<0,05), 

sendo de 0,12 (±0,01) no mês de verão e 0,17 (±0,02)% no mês de inverno (Figura 10). 
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Comparando-se os meses, observou-se que durante o inverno a mortalidade de 

chegada foi significativamente superior à observada no mês de verão (p<0,05), sendo 

suas médias (DP) de 0,15 (±0,06)% e 0,12 (±0,04), respectivamente (Figura 12). 

Analisando-se mortalidade de chegada em relação às distâncias (verão e inverno 

juntos), não foi observada diferença significativa entre as distâncias, sendo a média 

(DP) de 0,13 (±0,05), 0,12 (±0,03) e 0,14 (±0,06)% para D1, D2 e D3, respectivamente 

(Figura 13). 

                            

 

FIGURA 10 - Relação entre distância granja-abatedouro (curta, média e longa) e 

sazonalidade (mês de verão e mês de inverno) com a mortalidade de chegada no 

transporte de frangos vivos no estabelecimento inglês. 

 

5.1.3   Comparação entre estabelecimento brasileiro e inglês 

Em relação à mortalidade de chegada durante o transporte de frangos vivos, a 

média geral no estabelecimento inglês (0,13%), representou apenas 15,11% das perdas 

do estabelecimento brasileiro analisado (0,86%) (Figura 11). 

Comparando-se os dois estabelecimentos, a média geral de mortalidade de 

chegada em todas as situações analisadas foi superior (p<0,05) no frigorífico brasileiro 

em relação ao britânico (Tabela 1). 
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FIGURA 11 - Comparação entre a média geral de mortalidade de chegada no transporte 

de frangos vivos no estabelecimento brasileiro e no inglês (Teste t de Student). 

 

TABELA 1 - Comparação da mortalidade de chegada  no transporte de frangos vivos 

entre estabelecimento brasileiro e inglês em diferentes distâncias (curta, média e longa) 

e sazonalidade (mês de verão e mês de inverno)  
 

 
Brasil Inglaterra Valor de P 

 

D1 0,5% (±0,16)a 0,14% (±0,02)b p=0,034* 

Verão D2 1,08% (±0,33)a 0,11% (±0,01)b p=0,042* 

 

D3 2,01% (±1,29)a 0,12% (±0,01)b p=0,041* 
 

 
   

 

D1 0,44% (±0,28)a 0,11% (±0,01)b p<0,001* 

Inverno D2 0,45% (±0,02)a 0,14% (0,01)b p<0,001* 

 

D3 0,49% (±0,04)a 0,17% (±0,02)b p<0,001* 
 

*Teste t de Student com correção de Bonferroni. 

** Letras diferentes representam grupos estatisticamente diferentes  (p<0,05). 
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FIGURA 12 - Comparação entre mortalidade de chegada em relação à sazonalidade 

(mês de verão e mês de inverno) entre o estabelecimento brasileiro e o inglês. 

(*) médias estatisticamente diferentes (Teste t de Student) 

(#) variâncias estatisticamente diferentes (teste de Levene)  

 

 

 
FIGURA 13 - Comparação entre mortalidade de chegada em relação às distâncias 

(curta, média e longa) entre o estabelecimento brasileiro e o inglês. 

(*) médias estatisticamente diferentes (Teste t de Student) 

(#) variâncias estatisticamente diferentes (teste de Levene)  
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5.2  CONTUSÕES PARCIAIS: 

5.2.1   Estabelecimento brasileiro 

No estabelecimento brasileiro, a média geral de contusões parciais foi de 1,08% 

(±0,57), sendo o mínimo valor encontrado de 0,28% e o máximo de 4,22% por lote 

(Figura 16). 

Comparando-se os meses, observou-se diferença estatística (p<0,01) entre os 

meses de verão e inverno, sendo suas médias (DP) de 0,98 (±0,50) e 1,17 (±0,62)%, 

respectivamente (Figura 17). 

Analisando-se contusões parciais em relação às distâncias (verão e inverno 

juntos), as média (DP) foram de 1,05 (±0,49), 0,93 (±3,71) e 1,30 (±0,60)% para D1, D2 

e D3, respectivamente (Figura 18). 

Analisando-se os meses juntamente com as distâncias, não foi encontrada 

diferença entre os diferentes meses em nenhum dos três intervalos de distância 

analisados (p>0,05). Na distância curta (D1) a média (DP) de contusões parciais no mês 

de verão foi de 0,87 (±0,10) e 1,16 (±0,13)% no mês de inverno. Na distância média 

(D2) a média (DP) de contusões parciais no mês de verão foi de 0,87 (±0,05) e no mês 

de inverno de 0,99 (±0,06)%. Já na distância longa (D3) a média (DP) de contusões 

parciais no mês de verão foi de 1,20 (±0,10) e no mês de inverno de 1,41 (±0,11)% 

(Figura 14). 

            

FIGURA 14 - Relação entre distância granja-abatedouro (curta, média e longa) e 

sazonalidade (mês de verão e mês de inverno) com índices de contusões parciais no 

transporte de frangos vivos no estabelecimento brasileiro. 
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5.2.2   Estabelecimento inglês 

No estabelecimento inglês, a média geral de contusões parciais foi de 0,062% 

(±0,03), sendo o mínimo valor encontrado de 0,012% e o máximo de 0,195% por lote 

(Figura 16). 

Comparando-se os meses, observou-se diferença estatística (p<0,01) entre os 

meses de verão e inverno, sendo suas médias (DP) de 0,056 (±0,03) e 0,067 (±0,03)%, 

respectivamente (Figura 17). 

Analisando-se contusões parciais em relação às distâncias (verão e inverno 

juntos), não foram encontradas diferenças estatísticas, sendo as médias (DP) de 0,06 

(±0,03), 0,06 (±0,02) e 0,06 (±0,03)% para D1, D2 e D3, respectivamente (Figura 18). 

Analisando-se os meses juntamente com as distâncias, não foi encontrada 

diferença entre os meses (verão/inverno) nas distâncias curtas (D1) e médias (D2) 

(p>0,05). Na distância curta (D1), a média (DP) de contusões parciais no mês de verão 

foi de 0,063 (±0,01) e 0,065 (±0,01)% no mês de inverno. Na distância média (D2), a 

média (DP) de contusões parciais no mês de verão foi de 0,057 (±0,003) e 0,063 

(±0,01)% no inverno. Já na distância longa (D3) houve diferença (p<0,05) entre as 

médias (DP) de contusões parciais no mês de verão e inverno, sendo de 0,052 (±0,004) 

e 0,072 (±0,01)%, respectivamente (Figura 15). 

 

FIGURA 15 - Relação entre distância granja-abatedouro (curta, média e longa) e 

sazonalidade (mês de verão e mês de inverno) com índices de contusões parciais no 

transporte de frangos vivos no estabelecimento inglês. 
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5.2.3   Comparação entre estabelecimento brasileiro e inglês 

Em relação às contusões parciais durante o transporte de frangos vivos, a média 

geral no estabelecimento inglês (0,062%), representou apenas 8,63% das perdas do 

estabelecimento brasileiro analisado (1,08%) (Figura 16). 

Comparando-se os dois estabelecimentos, a média geral de contusões parciais 

em todas as situações analisadas foi superior (p<0,01) no frigorífico brasileiro em 

relação ao britânico (Tabela 2). 

           

FIGURA 16 - Comparação entre a média geral de contusões parciais no transporte de 

frangos vivos no estabelecimento brasileiro e no inglês (Teste t de Student). 

 

TABELA 2 - Comparação das contusões parciais no transporte de frangos vivos no 

estabelecimento brasileiro e no inglês em diferentes distâncias (curta, média e longa) e 

sazonalidade (mês de verão e mês de inverno) 
 

 

Brasil Inglaterra Valor de P 

 

D1  0.87% (±0.10)a 0.063% (±0.01)b p<0.001* 

Verão D2  0.87% (±0.05)a 0.057% (±0.003)b p<0.001* 

 

D3  1.2% (±0.10)a 0.052% (±0.004)b p<0.001* 
 

 
   

 

D1  1.16% (±0.13)a 0.065% (±0.01)b p<0.001* 

Inverno D2  0.99% (±0.06)a 0.063% (±0.01)b p<0.001* 
 

D3  1.41% (±0.11)a 0.072% (±0.01)b p<0.001* 

*Teste t de Student com correção de Bonferroni. 

** Letras diferentes representam grupos estatisticamente diferentes  (p<0,01). 



30 

 

 

 

 
FIGURA 17 - Comparação entre índices de contusões parciais em relação à 

sazonalidade (mês de verão e mês de inverno) entre o estabelecimento brasileiro e o 

inglês. 

(*) médias estatisticamente diferentes (Teste t de Student) 

(#) variâncias estatisticamente diferentes (teste de Levene)  

 

 
 
FIGURA 18 - Comparação entre índices de contusões parciais em relação às distâncias 

(curta, média e longa) entre o estabelecimento brasileiro e o inglês. 

(*) médias estatisticamente diferentes (Teste t de Student) 
(#) variâncias estatisticamente diferentes (teste de Levene)  
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5.3  NÍVEIS SÉRICOS DE CORTICOSTERONA: 

5.3.1   Estabelecimento brasileiro 

A média geral dos níveis séricos de corticosterona nos animais analisados no 

estabelecimento brasileiro foi de 1090,95(±606,81) pg/ml, com uma amplitude entre 

223,12 e 5241,41pg/ml entre os animais analisados, e amplitude de 648,71 e 

1513,03pg/ml entre a média das granjas analisadas. Observou-se diferença (p<0,05) 

entre os níveis séricos de corticosterona entre os três intervalos de distâncias analisados, 

de acordo com Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Níveis séricos de corticosterona em frangos de corte no frigorífico 

brasileiro em relação à distância da granja ao abatedouro 

Distância Média (pg/ml) Desvio Padrão 

0-50km 
1200,20ª 

±540,74 

51-150km 
1044,34b 

±503,46 

151-300km 
1027,08c 

±742,43 

*ANOVA one-way seguido pelo teste de Tukey (dados submetidos à transformação de log na base 10). 

** Letras diferentes representam grupos estatisticamente diferentes  (p<0,05). 

 

 

5.3.2    Estabelecimento inglês 

A média geral de níveis séricos de corticosterona nos animais analisados no 

estabelecimento inglês foi de 950,53 (±730,39) pg/ml, com uma amplitude entre 128,92 

e 6438,57pg/ml entre os animais analisados, e amplitude de 308,01 e 1560,13pg/ml 

entre a média das granjas analisadas. Observou-se diferença (p<0,05) entre os níveis de 

corticosterona da distância mais longa (D3) em relação às distâncias curtas (D1) e 

médias (D2), de acordo com Tabela 4. 

 

TABELA 4 - Níveis séricos de corticosterona em frangos de corte no frigorífico inglês 

em relação à distância da granja ao abatedouro 

Distância Média (pg/ml) Desvio Padrão 

0-50km 1.137,07ª ± 931,18 

51-150km 996,93b ± 531,55 

151-300km 709,49b ± 596,35 

*ANOVA one-way seguido pelo teste de Tukey (dados submetidos à transformação de log na base 10). 

** Letras diferentes representam grupos estatisticamente diferentes  (p<0,05). 
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5.3.3  Comparação entre estabelecimento brasileiro e inglês 

 Comparando-se os dois estabelecimentos, a média geral de níveis séricos de 

corticosterona dos animais analisados no estabelecimento brasileiro foi 

significativamente superior à do estabelecimento inglês, sendo de 1090,95(±606,81) e 

950,53(±730,39) pg/ml respectivamente (Figura 19). 

                      

 

FIGURA 19 - Comparação dos níveis séricos de corticosterona de frangos de corte 

entre o estabelecimento brasileiro e o inglês (Teste t de Student).  

 

Os níveis de corticosterona nas três distâncias analisadas também foram superiores 

no estabelecimento brasileiro, contudo, apresentou diferença significativa (p<0,05) 

apenas na distância mais longa (Figura 20). 
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FIGURA 20 - Comparação dos níveis séricos de corticostrona de frangos de corte em 

relação às distâncias (curta, média e longa) entre o estabelecimento brasileiro e o inglês 

(Teste t de Student com correção de Bonferroni). 
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6       DISCUSSÃO  

6.1   MORTALIDADE DE CHEGADA 

No presente estudo, em casos onde a mortalidade de chegada foi superior a um 

por cento, realizou-se necropsia de dez animais do lote para avaliar presença de doenças 

infectocontagiosas, contudo em nenhum dos casos detectou-se tais patologias. 

Quando as aves são submetidas ao estresse térmico durante o transporte, 

dependendo da magnitude e duração do estresse, verificam-se altos índices de 

prostração e mortalidade (MOURA, 2001). A limitada capacidade de frangos de corte 

em lidar com o estresse por calor tem resultado em taxas de mortalidade que excedem 

1% durante os dias mais quentes. A alta incidência de lesões e estresse térmico durante 

o transporte está associada a problemas de bem-estar animal e representa uma perda 

considerável para a indústria do frango na fase final da cadeia produtiva, especialmente 

nos trópicos (VIEIRA et al., 2011b), como é o caso do Brasil.  

O verão, acompanhado de altas umidades e temperaturas, é um desafio para a 

termorregulação e o bem-estar dos frangos de corte no Brasil. Longas distâncias não 

podem ser associadas com períodos mais quentes do dia, pois as aves são submetidas a 

um calor excessivo por mais tempo. Além disso, chuvas também devem ser 

consideradas, pois estradas que não são pavimentadas podem ficar intransitáveis 

(VIEIRA et al., 2009). 

Além da estação do ano, a distância entre a granja e o abatedouro é outro fator 

de grande relevância em consideração às perdas pré-abate, já que ela determina a 

duração do transporte e o tempo em que as aves ficarão expostas aos efeitos térmicos do 

ambiente externo. No presente estudo, no estabelecimento brasileiro não foi observada 

diferença na mortalidade de chegada das aves com relação à distância da granja ao 

abatedouro durante o inverno. Contudo, observaram-se diferenças durante o mês de 

verão, onde quanto maior a distância, maior o número de mortalidade de chegada, tanto 

na análise geral de dados, como na análise do mês de verão. Jorge (2008) avaliou a taxa 

de mortalidade de chegada ao abatedouro e observou níveis mais elevados (1,23%) em 

períodos mais longos, corroborando com o presente estudo.   

As taxas de mortalidade de chegada observadas no estabelecimento brasileiro 

foram muito superiores do que as recomendadas como ideal por Branco (2004), que é 

de até 0,30% no verão e 0,20% no inverno. Com base nesta recomendação como 

parâmetro mínimo de bem-estar no transporte de frangos, em todas as distâncias e 
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meses analisados, o atual estudo apresentou níveis de bem-estar animal muito inferiores 

no estabelecimento brasileiro estudado. 

Por outro lado, Grandin (2009) define uma taxa de mortalidade de chegada de 

0,5% como “aceitável” e uma de 0,25% como “excelente”. Com base nesta 

recomendação, apenas durante o inverno as taxas de mortalidades de chegada seriam 

tidas como “aceitáveis” no estabelecimento brasileiro analisado. No entanto, em 

nenhuma das situações seriam classificadas como sendo “excelentes”, indicando perdas 

substanciais no final da cadeia produtiva, após todos os investimentos para a produção 

das aves, as quais devem ser amenizadas. Por outro lado, no estabelecimento inglês, 

fazendo-se esta mesma comparação, em todas as situações analisadas as taxas de 

mortalidade de chegada seriam tidas como “excelentes”. 

Entre os meses analisados (inverno/verão), no estabelecimento brasileiro 

(clima tropical de altitude com verão chuvoso e inverno seco), durante o verão, as 

mortalidades de chegada foram superiores ao inverno; assim como no verão, 

aumentaram conforme o aumento da distância. No mês de inverno, as taxas de 

mortalidade de chegada do presente estudo permaneceram constantes, isto porque, 

segundo Warriss et al. (2005), temperaturas de até 17° C têm pouco ou nenhum efeito 

sobre a mortalidade de frangos de corte no transporte pré-abate, indicando que o 

transporte seja realizado em horas mais frescas do dia, como início da manhã, para 

melhorar os efeitos prejudiciais do clima e contribuir com o bem-estar das aves.  Vieira 

et al. (2011b) relataram taxas de mortalidade de chegada de 0,42% para o verão e 

0,39%, 0,28% e 0,23% para as estações de primavera, inverno e outono, 

respectivamente, para transporte nas condições tropicais do Brasil. 

Deste modo, fica evidente a impreterível necessidade de melhorias no processo 

de transporte pré-abate de frangos de corte durante o verão, visto ser inaceitável perdas 

que podem ser reparadas através do manejo, após todo investimento ao longo da cadeia 

produtiva. De acordo com Silva et al. (2011), o manejo pré-abate de banho no verão, 

através do molhamento das aves, pode reduzir a mortalidade dos frangos por estresse 

térmico durante o transporte. Assim, para amenizar altas temperaturas no verão de 

países tropicais, deve-se atentar para viagens longas onde os danos são maiores, fazendo 

banho de aspersão nas gaiolas logo após o carregamento, paradas em locais sombreados 

e aspersão a cada hora de viagem. O ato de molhar as aves antes do transporte é feito 

com intuito de diminuir a carga térmica no interior das caixas, reduzindo o estresse das 

aves em dias e horários quentes. Esse procedimento, segundo Hildebrand (2006), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical_de_altitude
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somado às outras boas práticas durante o carregamento reduz consideravelmente a 

mortalidade de chegada em dias quentes. No entanto, estudos apontam que a prática de 

pulverizar o caminhão com água antes de sair da granja em dias quentes, pode aumentar 

as condições desfavoráveis no microambiente do caminhão para curtas distâncias, pois 

com o aumento da umidade relativa do ambiente, a ave tem dificuldade de perder calor 

por evaporação pelos pulmões, contudo, para longas distâncias pode diminuir o estresse 

(LANGER et al., 2010). Portanto, o que se constata neste manejo é a falta de critérios 

por parte dos operadores quanto aos períodos e condições do dia para se realizar tal 

atividade. Frequentemente observa-se o molhamento durante a noite e também em dias 

frios, o que pode ocasionar o estresse por frio seguido de aumento na mortalidade 

durante a viagem até o abatedouro. Desta forma, melhor gerenciamento deste processo 

deve ser realizado. 

Apenas recentemente, a atenção voltou-se para a avaliação dos efeitos do 

transporte em temperaturas frias sobre o bem-estar das aves e a qualidade da carne 

(SCHWARTZKOPF-GENSWEIN et al., 2012). O estresse térmico muitas vezes é 

apenas associado às altas temperaturas, no entanto, as baixas também devem ser 

consideradas, inclusive no Brasil (VIEIRA et al., 2011b), pois com o aumento da 

velocidade do veículo de transporte, eleva-se a ventilação e, consequentemente, as aves 

sentem mais frio. O estresse pelo frio é agravado quando as aves estão molhadas, pois 

há perda de temperatura pela evaporação da água. Por isso, em dias chuvosos 

recomenda-se colocar uma proteção na parte superior da carga, e em temperaturas 

baixas não molhar as aves (RIBEIRO, 2008). O motorista deve atentar-se quanto ao uso 

de lonas plásticas nesta região da carga, evitando que o lote apresente hipotermia severa 

e consequentemente, mortalidade elevada na chegada.  

Estudos conduzidos na Europa indicaram que 40% das mortes na chegada são 

ocasionadas pelo transporte das aves até o abatedouro (BAYLISS e HINTON, 1990), 

sendo que os 60% restantes estariam ligados a outras causas, como captura, 

carregamento, saúde do lote, densidade das caixas transportadoras, dentre outras. O 

estabelecimento inglês avaliado apresentou diferença na mortalidade de chegada 

somente no mês de inverno, onde quanto maior a distância, maior o número de 

mortalidade de chegada. Analisando-se somente os meses, as taxas de mortalidade no 

frigorífico inglês (clima temperado marítimo) foram superiores no mês de inverno 

quando comparados ao mês de verão. Embora as perdas sejam estatisticamente 

inferiores quando comparadas as do estabelecimento brasileiro, o estudo comprova a 
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possibilidade de melhorias no bem-estar animal e diminuição das perdas durante o 

transporte inglês nos meses mais frios do ano, as quais devem ser investigadas em 

futuros estudos. 

Analisando-se somente as distâncias, no estabelecimento inglês não foi 

encontrada diferença entre as taxas de mortalidade, demostrando apresentar um maior 

controle e gerenciamento do processo de transporte quando comparado ao 

estabelecimento brasileiro. Pesquisas indicam que taxa de mortalidade de chegada 

frangos de corte durante o transporte aumenta dramaticamente após quatro horas de 

viagem (WEEKS, 2001). 

Nijdam et al. (2004) relataram uma média de 0,46% de mortalidade de chegada 

na Holanda, e Petracci et al. (2006) relataram uma mortalidade de 0,47% de frangos de 

corte em condições semelhantes na Itália, sendo classificado como “aceitável” por 

Grandin (2009). Há mais de trinta anos, Warris et al. (1992) relataram uma mortalidade 

média de 0,19% no Reino Unido, que aumentou para 0,28% quando as viagens duraram 

mais de quatro horas e diminuíram para 0,16% para viagens mais curtas, demonstrando 

com o atual estudo que essas perdas podem ter diminuído ao longo dos anos no Reino 

Unido, visto que no presente estudo o estabelecimento inglês apresentou média de 

mortalidade de chegada de 0,13%. Quando comparamos as perdas de ambos os 

estabelecimentos analisados, observamos que o brasileiro apresentou taxa de 

mortalidade de chegada 661,53% superior ao estabelecimento inglês.  

Em locais de clima temperado, como no oeste do Canadá, assim como no 

presente estudo no estabelecimento inglês, taxas de mortalidade de chegada muito mais 

altas (0,7% a 1,4%) foram relatadas para viagens durante o inverno (KNEZACEK et al., 

2010). Em estudo de Vecerek et al. (2016), a taxa média geral de mortalidade de 

chegada relacionada com o transporte de frangos de corte transportados para abate na 

República Tcheca foi de 0,37%, com variação de 0,31% a 0,72%, encontrando 

diferenças estatísticas entre as estações do ano, onde a maior taxa de mortalidade 

(0,55%) foi associada aos transportes realizados nos meses de inverno, e as  menores 

taxas de mortalidade de chegada (0,30%) aos meses de verão. Em estudo na mesma 

região (Vecerek et al., 2006) foi encontrada taxa de mortalidade de chegada de 0,24%, 

que variou de 0,14% (até 50 km) para 0,86% (> 300 km). Os autores concluíram que 

distâncias de transporte mais longos nos meses de verão e inverno levaram a um 

aumento nas perdas por mortalidade de chegada durante o transporte. Por outro lado, no 

presente estudo, a distância influenciou na mortalidade de chegada somente no mês de 
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verão no Brasil e somente no mês de inverno na Inglaterra. Em estudo conduzido na 

Turquia (ARAL et al., 2014), além de constatar aumento da taxa de mortalidade de 

chegada em relação ao tempo de viagem, ainda observou-se maior redução do peso vivo 

do animal em viagens de longa duração, causando ainda mais perdas econômicas. 

Deste modo, fica evidente que o planejamento antecipado do tempo de viagem é 

vital para adequação da distância do aviário até o abatedouro com as condições 

climáticas. Longas distâncias não podem ser associadas com períodos mais quentes do 

dia durante o verão em países de clima tropical (Brasil), pois as aves serão submetidas a 

um calor excessivo por mais tempo. Por outro lado, em países de clima temperado 

(Inglaterra), durante o inverno, longas distâncias não devem estar associadas aos 

períodos mais frios do dia ou da noite.  

Sendo assim, recomenda-se que em dias frios, a carga deva ser coberta para 

minimizar a baixa temperatura, assim como o conforto dos frangos deve ser verificado. 

Longos tempos de transporte podem aumentar o número de aves mortas à chegada ao 

abatedouro. Ao transportar aves, deve-se minimizar as distâncias de transporte e operar 

dentro das diretrizes da legislação local. A rota de transporte deve ser planejada 

antecipadamente e o cronograma de transporte aderido (POULTRY SITE, 2012). 

A mortalidade de chegada média do estabelecimento inglês (0,13%) representou 

apenas 15,11% das perdas no estabelecimento brasileiro analisado (0,86%). Em todas as 

situações analisadas a mortalidade de chegada foi superior no frigorífico brasileiro em 

relação ao britânico (em todas as distâncias e meses), o que demonstra a urgente 

necessidade de se reduzir estas perdas no frigorífico brasileiro através de alterações no 

manejo.  

Com base nestes resultados, constatou-se que no mês de verão, as perdas no 

estabelecimento inglês por mortalidades de chegada representaram apenas 9,28% das 

perdas do estabelecimento brasileiro, enquanto que no mês de inverno estas perdas 

representaram 37,61%. Assim, podemos observar que no mês de verão, estas diferenças 

foram mais acentuadas, provavelmente devido à alta taxa de mortalidade no mês de 

verão no estabelecimento brasileiro (1,26%), mostrando um maior descrontrole do 

estabelecimento brasileiro durante esta estação. 

Observou-se neste estudo, que o sistema de organização da logística de 

carregamento, viagem e tempo de espera dos caminhões no estabelecimento inglês 

estudado foi extremamente pontual e estruturado, refletindo nos baixos desvios padrões 

observados, o que pode ter resultado em perdas significativamente inferiores quando 
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comparadas às brasileiras. Sendo assim, uma opção para diminuir estas perdas 

brasileiras poderia ser uma melhor organização da logística, através da utilização de 

softwares avançados para melhor sincronia dos frigoríficos brasileiros com seus 

fornecedores, melhorando a logística desta carga viva, já que se investem tantos 

esforços ao longo de toda cadeia avícola.  

Em geral, nos estudos encontrados na literatura, as médias de mortalidade 

relacionadas com o transporte em frangos de corte têm variado de cerca de 0,15% 

(MITCHELL, 2006) a valores tão elevados como 1,4% (KNEZACEK et al., 2010) para 

transportes realizados em diferentes condições em países distintos. Estas situações 

variam de acordo com o clima local e com o tipo de transporte e manejo utilizado 

(VIEIRA et al., 2010), justificando a grande amplitude encontrada ao redor do mundo. 

Em estudo de Alshawabkeh e Tabbaa (1997), na Jordânia, relatou-se taxa de 

mortalidade de 0,40%. Mortalidade de chegada média de 0,35% foi observada por 

Whiting et al. (2007) no Canadá, principalmente associadas com altas temperaturas 

ambiente de verão e densidade das caixas transportadoras. Também no Canadá, 

Knezacek et al. (2010) relataram taxas de mortalidade de chegada muito mais altas, de 

0,7% a 1,4%, para viagens realizadas durante o inverno no oeste do país. Petracci et al. 

(2006) observaram uma incidência média de mortalidade de chegada de 0,35% em 

frangos de corte na Itália. De acordo com Petracci et al. (2006), a estação também 

influenciou significativamente a mortalidade relacionada ao transporte de frangos de 

corte em Itália, com maior incidência observada durante o verão. Na Inglaterra 

(WARRISS et al., 1992) investigou-se a mortalidade de chegada de frangos de corte em 

relação ao tempo de viagem até as plantas de processamento, onde em viagens com 

duração inferior a quatro horas, a incidência de aves mortas foi de 0,16%, e para 

viagens mais longas, a incidência foi de 0,28%. Aral et al. (2014) constataram médias 

de mortalidade relacionadas ao transporte em frangos de corte de 0,41% na Turquia, 

variando de 0,29% em viagens com duração inferior a duas horas a 0,46% para viagens 

com duração superior a dez horas. De modo semelhante, Vecerek et al. (2006) 

encontraram taxas de mortalidade crescendo com o aumento das distâncias de transporte 

chegando a até 0,86% quando as distâncias de viagem ultrapassavam os 300 km. 

Voslarova et al. (2007) relataram na República Tcheca taxas de mortalidade variando de 

0,15% a 0,68% em correlação com a distância percorrida, ou seja, menores índices 

foram observados para distâncias inferiores a 50 km e maiores índices para distâncias 

superiores a 300 km. Por outro lado, não foi observado efeito da distância da granja ao 
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abatedouro em estudo realizado na França para estimar a taxa de mortalidade de 

chegada nas principais regiões produtoras deste país (CHAUVIN et al., 2011), apesar de 

que neste estudo foram registadas apenas distâncias de transporte moderadas (cerca de 

75 km), ou seja, muito mais curtas do que nos estudos acima mencionados. 

Desta forma, observamos uma divergência grande entre as taxas de mortalidade 

de chegada destes animais durante o transporte entre os países, tanto pelas técnicas de 

manejo como pelos fatores climáticos, devendo ser realizado estudos específicos para as 

condições específicas de cada país. 

Por conseguinte, a ausência de legislação ou de normas da indústria (no caso de 

distâncias) e a aplicação ou supervisão inadequada para proporcionar condições 

adequadas nos transportes podem contribuir para aumentar as taxas de mortalidade 

relacionadas nesta etapa. Diretrizes de bem-estar animal e listas de verificação de 

auditoria foram desenvolvidas pelo “National Chicken Council” dos EUA para frangos 

de corte, afirmando que quando as taxas de mortalidade de chegada são superiores a 

0,5%, uma ação corretiva é necessária (NATIONAL CHICKEN COUNCIL, 2014). Ritz 

et al. (2005) citaram que um objetivo típico da indústria dos EUA é que as percentagens 

de mortalidade de chegada sejam inferiores a 0,20%, enfatizando a necessidade de ações 

corretivas no estabelecimento brasileiro, onde a menor média de todos os tratamentos 

foi de 0,44% (D1/inverno) e a maior de 2,01% (D3/verão). 

Visto a importância do transporte dos animais na cadeia produtiva animal, 

diversos estudos vêm sendo conduzidos com outras espécies relatando o bem-estar 

durante o transporte de animais vivos, como bovinos (SCHWARTZKOPF-

GENSWEIN, 2012; FAZIO et al., 2016), suínos (PÉREZ et al., 2002; SUTHERLAND 

et al., 2009; OCHOVE et al., 2010; SCHWARTZKOPF-GENSWEIN, 2012; 

MITCHELL et al., 2015; VOSLAROVA et al., 2017), equinos (ROY et al., 2015; 

FAZIO et al, 2016), ovinos (LLONCH et al., 2015; MESSORI et al., 2015; WICKHAM 

et al., 2015), caprinos (HINDLE et al., 2013; FAZIO et al., 2016), coelhos (BUIL et al., 

2004; DE LA FUENTE et al., 2007), peixes (DHANASIRI et al., 2013; SHABANI et 

al., 2016), perus (MACHOVCOVA et al., 2017), patos (ZHU et al., 2014) e faisões 

(SUCHY et al., 2007). 

Deste modo, mais estudos neste sentido devem ser realizados para melhor 

elucidação deste complexo processo, não só em relação ao transporte, mas também 

quanto aos métodos de captura e carregamento, formato e densidade de gaiolas, 

microclima das gaiolas, dentre outros. Os resultados deste estudo demonstram que 
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prejuízos brasileiros por mortalidade de chegada devem ser minimizados, se possível a 

índices semelhantes aos do frigorífico inglês, evitando perdas na faixa de 0,73% (perdas 

brasileiras com mortalidade de chegada subtraídas as britânicas), a partir do melhor 

gerenciamento do manejo pré-abate de frangos de corte no Brasil.  

 

6.2   CONTUSÕES PARCIAIS 

A alta incidência de lesões e estresse térmico durante o transporte está associada 

aos baixos índices de bem-estar animal e representa uma perda considerável para a 

indústria de frangos de corte, especialmente nos trópicos (VIEIRA et al., 2011b).  

Em estudo de Ferreira et al. (2012), as principais causas das condenações de 

carcaças de frangos de corte nos estabelecimentos analisados foram as procedentes de 

contaminação e contusão/fratura, das quais o destino final da maioria delas foi a 

condenação parcial. Perdas significativas por estas condenacões parciais ocorrem 

durante esta etapa, assim como as encontradas por Costa et al. (2007), que analisando 

dois estabelecimentos no Brasil, encontraram incidência média de contusões de 38,22% 

e 20,07% em cada um. Estas perdas encontradas foram muito superiores às encontradas 

no atual estudo para o estabelecimento brasileiro, onde a média foi de 1,08% e o valor 

máximo encontrado por lote de 4,22%. Já em comparação ao estabelecimento inglês as 

perdas por contusões parciais foram menores ainda, com taxa média de contusões 

parciais de 0,062%, representando apenas 8,63% quando comparado com os índices de 

contusões observados no estabelecimento brasileiro do atual estudo.  

Outros trabalhos também observaram índices de contusões superiores aos 

encontrados no estabelecimento inglês e no estabelecimento brasileiro deste trabalho 

(KNOWLES e BROOM, 1990; BRANCO, 2004; NIJDAM et al., 2004).  

O presente estudo observou que no frigorífico brasileiro o maior índice de 

contusões parciais foi encontrado em distâncias superiores a 150 km. Da mesma forma, 

Costa et al. (2007), observaram influência significativa das distâncias das unidades de 

produção aos abatedouros, sendo que os caminhões procedentes de granjas de distâncias 

superiores apresentaram maior número de aves lesionadas nos estabelecimentos 

analisados.  

No estabelecimento inglês, as contusões parciais não variaram de acordo com as 

distâncias avaliadas, por outro lado, foram significativamente superiores no inverno, 

seguindo a mesma tendência da mortalidade de chegada. Segundo Elrom (2001), as 

contusões são responsáveis por 35% das mortalidades durante a captura e o transporte 
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dos frangos da granja ao abatedouro, o que explica o fato de no estabelecimento 

brasileiro as taxas de contusões também terem sido superiores no mês de inverno. Isto 

porque a alta taxa de mortalidade no estabelecimento brasileiro no mês de verão 

repercutiu em menor número de aves com contusões no exame post-mortem nesta 

mesma estação, pois muitas destas aves lesionadas já chegaram mortas ao 

estabelecimento, sendo condenadas totalmente, e diminuindo assim a porcentagem de 

contusões parciais encontradas no mês de verão no estabelecimento brasileiro.  

Quando comparamos as perdas dos dois estabelecimentos, observamos que o 

brasileiro apresentou taxa de contusões parciais 1741,93% superior ao estabelecimento 

inglês. As taxas de contusões dependem de muitos fatores. O manejo manual tem sido 

identificado como uma fonte potencial de injúrias e estresse para as aves (ELROM, 

2001), sendo assim, uma explicação para as maiores taxas de contusões no 

estabelecimento brasileiro pode ter sido o tipo de captura, o qual no Brasil foi realizado 

de maneira manual e no estabelecimento inglês de maneira mecânica. 

As contusões parciais em todas as situações analisadas foram significativamente 

superiores no frigorífico brasileiro em relação ao britânico, o que demonstra a 

possibilidade de se reduzir estas perdas no estabelecimento brasileiro através de 

alterações no manejo, as quais devem ser melhores analisadas em futuros experimentos. 

Tomando-se por base estes resultados, podemos  observar que no mês de  verão, 

as perdas no estabelecimento inglês por mortalidades de chegada representaram apenas 

5,30% das perdas do estabelecimento brasileiro. Já no mês de inverno estas perdas 

representaram 6,45%. Deste modo, podemos constatar que tanto no mês de verão 

quanto no de inverno  estas diferenças apresentaram-se constantes, diferentemente do 

que ocorreu com a mortalidade de chegada.  

A grande amplitude de variação dos resultados encontrada nos dados brasileiros, 

tanto nas taxas de mortalidade de chegada como nas contusões parciais, não ocorreu 

com os dados ingleses, o que demonstra a falta de controle e padronização operacional 

no estabelecimento brasileiro perante condições adversas que venham a ocorrer durante 

o transporte dos animais da granja ao abatedouro, assim como a heterogeneidade nas 

condições dos lotes e caminhões durante o transporte da carga viva.  

Assim, no Brasil, deve-se atentar para viagens longas, onde as perdas com 

contusões são maiores. Sugere-se banho de aspersão nas gaiolas logo após o 

carregamento, assim como paradas em locais sombreados e aspersão periódica. Para 

isto, faz-se necessário não somente o treinamento e qualificação dos motoristas, como o 
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credenciamento e fiscalização dos mesmos, sendo indicada uma compensação salarial 

para aqueles que obtiverem menores perdas ao longo do transporte. Desta forma, o 

comportamento dos motoristas em relação aos animais durante o carregamento e 

descarregamento, assim como a maneira como o veículo é dirigido (aceleração, 

vibração e impactos), serão afetados por seu método de pagamento.  

 

6.3 NÍVEIS SÉRICOS DE CORTICOSTERONA 

Frangos expostos a um estresse térmico agudo ou de curto prazo, imediatamente 

antes do abate, apresentam alterações na qualidade de carne (SANDERCOCK et al., 

2001). Episódios de estresse agudo podem ser vivenciados em uma produção comercial 

ou durante algumas das etapas da cadeia produtiva, como o transporte ou o tempo de 

espera no frigorífico antes do abate, em que podem ocorrer condições de calor intenso 

(MITCHELL e KETTLEWELL, 1998). Bianchi et al. (2005) evidenciaram que a 

incidência de carnes pálidas e com propriedades funcionais prejudicadas é maior no 

verão, demonstrando a influência do calor na ocorrência da baixa qualidade em carne de 

frangos. De acordo com Kannan et al. (1998), os níveis crescentes de corticosterona 

circulante estão associados a músculos mais claros em frangos de corte, mas não há 

evidências de que o estresse pré-abate cause carne PSE, embora uma mudança 

definitiva de cor seja observada na carne. 

Duncan (1989) relatou que os frangos de corte carregados e transportados em 

um veículo por 40 minutos tiveram concentrações plasmáticas de corticosterona mais 

altas do que frangos de corte que não foram transportados. Similarmente, Nijdam et al. 

(2005a) demostraram que a concentração plasmática de corticosterona de frangos de 

corte aumentou após três horas de transporte.  

No presente estudo, a média geral de níveis séricos de corticosterona nos 

animais do estabelecimento brasileiro foi de 1090,95 (±606,81) pg/ml. Observou-se 

diferença entre os níveis séricos de corticosterona entre as três distâncias analisadas, 

onde quanto maior a distância granja-abatedouro, menor o estresse do animal no 

momento do abate. Não foi realizado tempo de espera dos caminhões na chegada ao 

frigorífico em nenhum dos estabelecimentos para que esta variável não interferisse nas 

análises. 

Não existem relatos de trabalhos sobre transporte de frangos correlacionado com 

níveis de corticosterona em países de clima tropical, tampouco no Brasil, sendo 

necessários estudos posteriores utilizando-se esta técnica para elucidar o metabolismo 
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de corticosterona do frango durante o manejo pré-abate, uma das fases mais estressantes 

para o animal, para a obtenção de dados consistentes sobre a relação do estresse com a 

qualidade da carne. 

A média geral de níveis séricos de corticosterona nos animais analisados no 

estabelecimento inglês foi de 950,53(±730,39) pg/ml. Neste país, constatou-se que 

animais transportados a curta e média distância apresentaram-se mais estressados no 

momento do abate do que aqueles transportados a longas distâncias. Vosmerová et al. 

(2010a), na República Tcheca, verificaram que os níveis de corticosterona foram 

maiores em frangos de corte transportados a uma distância de 0 km (ou seja, antes do 

transporte, depois da captura das aves e carregamento das gaiolas) em todas as estações 

do ano, demonstrando que o nível de corticosterona diminuiu significativamente após 

70 km de transporte em comparação com os frangos de corte amostrados antes do 

transporte, assim como após 130 km de transporte, demonstrando, assim como no 

presente estudo (em ambos estabelecimentos),  que o manejo pré-transporte é um evento 

muito estressante para frangos de corte. Consequentemente, podemos supor que a 

captura de frangos de corte e a mudança de ambiente seja o evento mais estressante ao 

animal. Estes resultados indicam que períodos de transporte mais longos proporcionam 

tempo suficiente para que os frangos de corte se recuperem parcialmente do estresse 

associado ao manejo antes do carregamento e do transporte. 

Kannan et al. (1997) observaram que frangos abatidos após o transporte de três 

horas apresentaram maior nível de corticosterona comparado aos que aguardaram 

quatro horas no galpão de espera, indicando que esta espera em ambiente climatizado 

acalma o animal. De acordo com Machado et al. (2014), durante a captura da ave, a 

interação homem-animal ocorre com maior intensidade, sendo uma das fases mais 

estressantes aos frangos. Com estas informações, enfatiza-se que tanto no Brasil quanto 

na Inglaterra, frangos transportados por uma curta distância, devam fazer um repouso 

em ambiente climatizado antes de serem abatidos para que os níveis de corticosterona 

voltem ao normal.  

 Comparando-se os níveis séricos de corticosterona dos animais analisados nos 

dois estabelecimentos, a média geral brasileira foi superior à do estabelecimento inglês. 

Da mesma forma, o nível de corticosterona nas três distâncias analisadas também foram 

superiores no estabelecimento brasileiro, havendo diferença estatística apenas na longa 

(p<0,01). Com estes resultados, pressupõe-se que o maior índice de estresse dos animais 

brasileiros, avaliados através dos níveis séricos de corticosterona, deve-se aos diferentes 
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métodos de captura e/ou métodos de insensibilização em relação aos dois países. Neste 

estudo, enquanto no frigorífico brasileiro a apanha foi manual e a insensibilização por 

eletronarcose, no frigorífico inglês a captura dos animais foi realizada de maneira 

mecânica e a insensibilização por atmosfera modificada. Outros estudos devem ser 

conduzidos com o intuito de se avaliarem os diferentes métodos de captura e de 

insensibilização em relação aos níveis de corticosterona.  

Estudos recentes (NIJDAM et al., 2005b; DELEZIE et al., 2007.; 

SCHWARTZKOPF-GENSWEIN et al., 2012; LANGKABEL et al., 2015) têm focado 

no método de captura no manejo pré-abate e sua influência no estresse de frangos de 

corte através da mensuração de corticosterona sérico, contudo, esta é uma etapa 

multifatorial, onde além de envolver diferentes métodos de captura, tanto manuais como 

mecânicos, ainda envolvem o treinamento dos funcionários, devendo ser realizados 

mais estudos para melhor entendimento deste processo em relação ao metabolismo 

destes animais.  

Em relação à insensibilização dos animais, a eletronarcose é o método de 

insensibilização empregado nos abatedouros avícolas brasileiros. As aves são suspensas 

nas nórias e levadas ao insensibilizador, com a imersão da cabeça e parte do pescoço 

por cerca de sete segundos, num tanque contendo água conduzindo eletricidade, 

promovendo epilepsia e impedindo a atividade metabólica cerebral. Nos Estados Unidos 

e no Brasil, o atordoamento ocorre sob baixa intensidade de corrente, sendo comum os 

insensibilizadores com correntes de 35 mA, frequência de 60 hertz e voltagem variando 

de 28 a 60 volts. A insensibilização por eletronarcose é um método eficiente e de baixo 

custo de aquisição, mas se realizada de forma inadequada pode provocar defeitos na 

carcaça (BITENCOURT, 2011).  

Já a insensibilização por atmosfera controlada ainda tem aplicação restrita na 

indústria avícola, embora já esteja sendo preferida em muitos países da União Europeia, 

como Holanda (GERRITZEN et al., 2013). O seu uso apresenta um importante 

potencial de crescimento a curto prazo, pelas exigências ao tratamento humanitário dos 

animais de abate e à maior consciência em relação à qualidade de carcaça, fomentada 

pelo impacto econômico das perdas geradas pelo atordoamento elétrico. As aves podem 

ser expostas à atmosfera controlada suspensas nas nórias ou dentro das próprias caixas 

de transporte (LAMBOOIJ et al., 1999), como no estabelecimento inglês do presente 

estudo. Com relação às vantagens do método de atmosfera controlada sobre a 

eletronarcose, tem sido constatada baixa incidência de defeitos na carcaça, como lesões 
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de pele, petéquias, fraturas e contusões (RAJ et al., 1990; KANG e SAMS, 1999). De 

acordo com Raj (1999), o atordoamento das aves nas caixas de transporte reduz 

significativamente o manejo e consequentemente o nível de estresse e o desgaste físico 

associado à operação de pendura. Assim, a insensibilização por atmosfera controlada 

pode promover a redução do estresse pré-abate atendendo a exigência dos consumidores 

do mercado europeu, com minimização do sofrimento dos animais durante o período 

pré-abate. Deste modo, este pode ter sido um dos fatores que influenciou em um maior 

nível médio de corticosterona sérico nos animais do estabelecimento brasileiro. 

De acordo com Vosmerová et al. (2010b), os procedimentos de indução de 

estresse aos quais os frangos de corte são expostos durante o transporte para o 

matadouro têm um efeito negativo no seu bem-estar. Este efeito negativo é ainda mais 

acentuado quando o transporte e outros pré-manejos, tais como captura e carregamento 

são realizados em temperaturas inferiores (-5° C a +5° C) e superiores (25° C a 35° C), 

muito próximas das temperaturas encontradas no presente estudo na Inglaterra (inverno) 

e no Brasil (verão), respectivamente. 

Deste modo, a qualidade da carne também pode ser afetada pelas práticas de 

manejo antes do abate, pois o aumento da produção de glicocorticoides em animais 

expostos a fatores de estresse ante-mortem pode afetar o metabolismo post-mortem e a 

qualidade da carne. Alterações na qualidade da carne devido ao estresse pré-abate têm 

sido extensivamente estudadas em bovinos e suínos, mas dados sobre frangos de corte 

são limitados (KANNAN et al., 1997). Corticosterona afeta os processos metabólicos e 

o turnover energético, que por sua vez afeta a qualidade final da carne. No entanto, a 

literatura sobre os efeitos do transporte na qualidade da carne não é consistente 

(YALÇIN e GÜLLER, 2012), precisando de mais análises para esclarecer esta dinâmica 

de ação. Posteriores estudos devem também ser conduzidos com a finalidade de se 

estabelecer padrões de bem-estar de frangos de corte relacionados com os níveis de 

corticosterona, assim como os que já existem para outros parâmetros, como para 

mortalidade de chegada, padronizado por Grandin (2009). 

Existem diversos estudos ao redor do mundo onde se avaliam parâmetros 

relacionados ao manejo pré-abate de frangos de corte, tais como diferentes métodos de 

apanha (NIJDAM et al., 2004; NIJDAM et al., 2005b),  diferentes protótipos de 

caminhões utilizados no transporte de frangos (SPURIO et al., 2016), diferentes 

formatos de gaiolas (VINCO et al., 2016), densidades (DELEZIE et al., 2007; 

WHITING et al., 2007), temperaturas (WEEKS, 2001; RITZ et al., 2005; WARRISS et 
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al., 2005; VECEREK et al, 2006; WHITING et al., 2007; BARBOSA-FILHO, 2009; 

QUINTEIRO-FILHO et al., 2009; KNEZACEK et al., 2010; VIEIRA et al., 2011a; 

VIEIRA et al., 2011b;), distância granja-abatedouro (VECEREK et al., 2006; VIEIRA 

et al., 2010; YALÇIN e GÜLER, 2012), tempo de duração da viagem (CARLYLE et 

al., 1997), tempo de espera dos caminhões no frigorífico (NIJDAM et al., 2004; 

HILDEBRAND, 2006; OBA et al, 2009; VIEIRA, et al., 2010; VIEIRA et al., 2011b), 

diferentes métodos de insensibilização (RAJ et al., 1990; RAJ, 1999), dentre outros. 

Contudo, o efeito do transporte, assim como das demais etapas pré-abate no bem-estar 

animal, é um desafio multifatorial. 

Sendo assim, são necessários estudos que construam uma Rede Neural Artificial 

(RNA) em que conste o máximo de variáveis possíveis de maneira simultânea que gere 

como resposta a melhor tomada de decisão. RNA é um modelo empírico que tem sido 

amplamente aceito como forma potencialmente útil de se modelar sistemas não-lineares 

complexos com grande quantidade de dados. Esses modelos são particularmente úteis 

em situações nas quais as relações dos processos físicos ainda não são completamente 

compreendidas. Os modelos RNAs podem, ainda, substituir os modelos matemáticos e 

estatísticos convencionais ou se associar a eles (SOUSA e DE SOUSA, 2010). 

Com os dados obtidos no presente estudo observa-se que a economia que pode 

ser gerada através da redução destas perdas durante o transporte poderia prover o custo 

das mudanças necessárias para melhoria do bem-estar dos animais nesta fase, tais como 

investimento em treinamento dos funcionários, qualidade das caixas de transporte, 

credenciamento e compensação salarial aos motoristas, dentre outros. Respeitando-se 

todas as orientações descritas neste artigo, maior conforto dos animais durante o 

transporte ao abatedouro pode ser estabelecido, gerando ganhos econômicos às 

empresas por meio da redução de mortalidade de chegada e contusões, assim como pela 

agregação de valor ao produto final pela adesão ao bem-estar animal. 
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7   CONCLUSÕES  

Conclui-se que há necessidade de planejamento antecipado das viagens realizadas 

da granja ao abatedouro em relação à distância e a sazonalidade nos dois países. Dados 

de mortalidades de chegada brasileiros foram superiores quando comparados aos 

ingleses. Durante o verão, observou-se maior índice de mortalidade no estabelecimento 

brasileiro, enquanto o mesmo foi observado no inverno no estabelecimento inglês. No 

Brasil, a mortalidade de chegada foi influenciada pela distância da granja ao abatedouro 

nos meses mais quentes, enquanto no estabelecimento inglês a mortalidade de chegada 

foi mais proeminente nas maiores distâncias durante os meses mais frios. Na Inglaterra, 

as contusões parciais permaneceram constantes, independentes das distâncias da granja 

ao abatedouro avaliadas, por outro lado, quando avaliada a sazonalidade, as contusões 

foram superiores no inverno. No estabelecimento brasileiro as taxas de contusões 

parciais foram superiores quando comparadas às inglesas, assim como foram 

observadas diferenças em relação às distâncias da granja ao abatedouro, sendo os 

maiores índices nas distâncias mais longas. Em relação ao corticosterona, dados 

brasileiros e ingleses mostraram que animais transportados a curta distância 

apresentaram-se mais estressados no momento do abate do que aqueles transportados a 

longas distâncias. Níveis séricos de corticosterona dos animais no frigorífico brasileiros 

foram superiores quando comparados aos dados ingleses. Índices de bem-estar animal 

durante o transporte de frangos de corte no frigorífico brasileiro foram muito inferiores 

quando comparados ao estabelecimento inglês. 
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ABSTRACT 

Despite the high technology of slaughterhouses, significant losses in yield and quality of 

the final product due to failures during transport of broilers are still observed. The aim 

of this study was to compare consequences of pre-slaughter transport of broilers to a 

Brazilian and a British slaughterhouse. Percentages of birds’ dead on arrival (DOA) and 

injuries were measured in post-mortem inspection and blood samples were taken for 

measurement of corticosterone.  Birds were transported over three different distances, 

during two different seasons. Brazilian DOA rates were more than 600% higher than in 

the UK.   Mortality rates in Brazil were higher in summer, while in Britain they were 

higher during winter. In Brazil, DOA was  influenced by the farm-slaughterhouse 

distance in the warmer months, while in the UK rates were higher over longer distances 

during the colder months. In Britain, injury rates remained constant, independent of the 

farm-slaughterhouse distance but were higher during winter.  In Brazil, there were also 

more injuries in winter than summer and more injuries during short and long distance 

transport than medium distance. In Brazil, injury rates were more than 1700% higher 

than in Britain. Both Brazilian and British corticosterone data showed that birds 

transported for short distances were more stressed at the time of slaughter than those 

transported for long distances. Brazilian corticosterone levels were significantly higher 

than British, again indicating that Brazilian birds had poorer outcomes of pre-slaughter 

transport than those in the UK. Welfare of broilers during transport to Brazilian 

slaughterhouse was much poorer than their UK counterparts.  

Key-Words: Animal welfare; Chickens; Corticosterone; Injuries; Mortality; Stress.   

mailto:ricardo.bailone@agricultura.gov.br
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Introduction 

According to data presented by the USDA (United States Department of Agriculture), 

in the last decades, Brazilian poultry production has been standing out in the world scenario, 

occupying the position as second largest producer in the world (behind only the US) and 

largest exporter in 2016. In relation to production, soon after Brazil appears China and then 

the European Union (Avisite 2016). However, contrary to the growth of the sector in the 

domestic and foreign markets, the annual losses are incompatible with the competitiveness of 

the Brazilian poultry industry in this scenario. With increasing global food demand and 

increasingly scarce environmental resources, it is necessary to mitigate losses during the 

process. Several factors related to the welfare of chickens, such as high mortality rates, 

injuries and physiological stress are mainly associated with the pre-slaughter handling and 

transport of broilers (Aristides et al  2007). 

The British poultry meat sector is a dynamic, fast-paced modern food industry, 

producing consistently safe, affordable and environmentally sustainable meat. Poultry 

accounts for around half (49%) of all meat eaten in UK, almost the same volume as 

beef, pork and lamb combined, and consumption is set to increase further. It produces 

around 875 million chickens, 17 million turkeys, 16 million ducks and 250,000 geese a 

year, with over 2,500 poultry farms across the UK and around 30 food production sites 

and slaughterhouses. It employs around 55,000 people in locations all over the 

country, on farms, in hatcheries, feed mills, processing and portioning plants and in 

transport operations (British Poultry Council 2016). This last step, the transport, is very 

important because the animals can suffer a lot of stress, which can reduce the quality of 

the meat and lead to economic losses. UK poultry production, including broilers and 

eggs, has been identified as being relatively environmentally friendly compared to the 

production of other animal commodities. However, like all agricultural systems, any 

http://www.britishpoultry.org.uk/?page_id=1732
http://www.britishpoultry.org.uk/?page_id=1730
http://www.britishpoultry.org.uk/?page_id=1633
http://www.britishpoultry.org.uk/?page_id=1739
http://www.britishpoultry.org.uk/?page_id=1739


66 

 

 

 

current poultry system has scope to improve and reduce its environmental impacts even 

further (Leinonen & Kyriazakis 2013). Transportation represents a major threat to the 

welfare of poultry; therefore, there is considerable pressure to improve conditions to 

safeguard animal welfare (Mitchell & Kettlewell 2008). According to the European 

Food Safety Authority, more broilers are transported than any other species, which 

means that any welfare problems during chicken transport can affect huge numbers of 

animals (EFSA, 2004). Over twenty years ago, CIWF Trust’s report The Welfare at 

Slaughter of Broiler Chickens raised serious welfare concerns about the slaughter 

process (Stevenson 1993), but these concerns continue to be just as relevant today 

(Vecereck et al 2016). 

 According to Mitchell and Kettlewell (2009), the major production problems 

associated with the transport of broilers in the 21st century are mortality in transit, poor 

welfare and decreased meat quality. Corticosterone is the most important hormonal 

indicator of stress in broilers, which is directly connected to the final pH of the meat and 

therefore the quality of the final product, in addition to high levels of stress causing 

increased susceptibility of animal diseases and/or mortality (Quinteiro-Filho et al 2009). 

The aim of this study was to determine the level of animal welfare during the transport 

of broilers through measuring numbers dead on arrival (DOA), number of injuries on 

post-mortem inspection and corticosterone levels in blood serum in different situations.  

Materials and Methods 

1. Experimental design: 

a) Brazil 

The study was conducted in a large slaughterhouse located in the center-west 

region of São Paulo state, with two shifts (day and night), where about 150,000 broilers 
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per day are slaughtered, with an average speed of 10,000 broilers/hour. The industry 

was enabled by S.I.F. (Federal Inspection Service) and classified as an exporter by the 

Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MALS).  Temperatures annually 

averaged 20.5°C. with means in June (winter) of 17.3°C  and December (summer) of 

20.9°C. For DOA and injuries analyses, the study was conducted using 105 farms 

located between zero and 300 km from the abattoir, and for corticosterone analyses it 

used 24 farms distancing between zero and 300 km from the abattoir. Ministerial Order 

n°210 (Brazil, 1998) of MALS was respected, providing for water and food fasting and 

waiting in an air-conditioned shed on arrival at the abattoir, with ventilators and 

nebulizers evenly distributed on the roof and pillars of the shed, with the objective of 

guaranteeing the welfare and thermal comfort (temperature and relative humidity) of 

broilers before slaughter.  Both the Brazilian and British abattoirs were vertically 

integrated – i.e. the companies owned the farms and transport trucks and employed the 

catching and transport staff. 

b) Britain 

The study was conducted in a large UK poultry processor with two shifts (day 

and night), slaughtering about 150,000 broilers per day, with an average speed of 

10,000 broilers/hour. Temperatures annually averaged 9.3°C, with means in June   

(summer) of 14.4°C and  December (winter) of 4.0°C. For DOA and injuries analyses, 

the study was conducted using 78 farms located between zero and 300 km from the 

abattoir, and for corticosterone analyses it used 24 farms located between zero and 300 

km from the abattoir. Trucks with live broilers were received at the abattoir in 

compliance with animal welfare standards and UK legislation. Laboratory analyses of 

corticosterone were performed at Princess Margaret Science Laboratories, Harper 

Adams University, UK.  
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2. Dead on arrival: 

The rate of DOA of broilers during transport was measured every day of June 

and December at the Brazilian slaughterhouse in 2013 (n=5,632,767 animals) and at the 

English abattoir in 2015 (n=7,183,193 animals) during the arrival of the animals to the 

slaughterhouse. For each truck that arrived at the abattoir, the DOA were counted in 

relation to the total load, classifying it into one of the three treatments (different 

distances: D1=0-50km, D2=51-150km, D3=151-300km). In the Brazilian abattoir, DOA 

was measured when the transport boxes were emptied and the broilers individually hung 

on conveyers on which they moved towards electronarcosis stunning (immersion of 

birds in vats filled with water with controlled amperage and voltage). In cases where the 

DOA was higher than one percent, ten animals from the truck-load were necropsied to 

evaluate the presence of infectious-contagious diseases (in case of disease detection, the 

load was excluded from the calculations). In the British abattoir, the broilers were 

stunned and killed using a controlled atmosphere technique, where they were not 

removed from the transport boxes until after death.  Transport boxes were unloaded 

onto a mechanical mat which moved them into a chamber of carbon dioxide until 

stunning and death had occurred. Following this, chickens were removed from transport 

boxes and mortality losses were recorded by touch (temperature and body stiffness). 

3. Injuries: 

Injuries were measured every day of June and December at the Brazilian 

slaughterhouse in 2013 (n=5,632,767 animals) and at the British abattoir in 2015 

(n=7,183,193 animals) on the line from post-mortem inspection, performed by trained 

staff to the task. For each truck that arrived at the abattoir, the percentage of injuries 

was calculated on the number of live birds arriving (thus subtracting the number of 

DOA from the total). As with DOA, all trucks that arrived at the slaughterhouse were 



69 

 

 

 

counted and classified into one of the three treatments (different distances: D1=0-50km, 

D2=51-150km, D3=151-300km). 

4. Corticosterone: 

The evaluation of corticosterone levels was performed on birds from 24 farms, 

with eight farms from each treatment (D1, D2 and D3) and 13 samples per farm, 

totaling 312 samples (104 animals per treatment). In all samples analysed there was no 

waiting time on arrival of the trucks at the abattoirs, so no influence of this parameter on 

results. The birds were unloaded, stunned and slaughtered immediately.  

The blood collection was performed immediately post-mortem, following 

bleeding of broilers by cutting the carotids, and 5ml/bird was collected. The collected 

blood was stored in vacutainer blood collection tubes, remaining refrigerated in a 

styrofoam box, and then centrifuged under refrigeration (4500g/15 minutes and 4ºC) to 

obtain serum, which was stored frozen until the moment of the analysis. Measurement 

of corticosterone levels was performed by ELISA (Enzyme-Lynked Immunosorbent 

Assay) using commercial kits (Enzo Life Science, Farmingdale, NY), according to the 

method described by Tachibana et al (2007). In the UK, collection of blood samples for 

experimental purposes would require approval by the Home Office and taking blood 

samples after transport and before stunning would have required a change to the usual 

handling procedure used by the abattoir, potentially introducing an experimentally-

induced stressor.  Therefore, it was decided to test all blood post-mortem.  Doktor and 

Poɫtowicz (2009) reported differences in blood corticosterone immediately post-mortem 

between broiler chickens that had and had not been transported, thus we expected to be 

able to detect any differences between countries, seasons and transport differences even 

after death. 
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5.  Statistical analyses: 

For statistical analysis of DOA and injuries, Student’s t test was used to compare 

two groups whose distributions were considered normal by Kolmogorov-Smirnov test. 

Otherwise, Mann Whitney U test was used. For the comparison of three groups whose 

distributions were considered normal by Kolmogorov-Smirnov test, statistical analysis 

of variance (ANOVA) was used, and for the multiple comparisons, the Tukey's test. In 

cases where data were not normally distributed, was used Kruskal-Wallis statistical test 

and Mann-Whitney U test with Bonferroni correction for multiple comparisons. Values 

of P<0.05 were considered significant. For analysis of corticosterone levels, data were 

transformed to log at base 10 to obtain normality, and then submitted to one-way 

ANOVA followed by Tukey's test. In order to compare the general mean level of 

corticosterone between both countries, a Student's t-test was performed and to compare 

both countries regarding the distances a Student's t-test with Bonferroni correction was 

used. Values of P<0.05 were considered significant. All analyses were performed with 

statistical package SPSS 16.0 (Norusis 2008). 

 

Results  

1. Dead on Arrival  

At the Brazilian abattoir, the overall mean (SD) DOA was 0.86% (±3.24), with 

the minimum value being 0.077% and the maximum 43.18% per truck-load (Figure 1). 

It was observed that in summer, the longer the farm-to-abattoir distance, the higher the 

DOA, with  means (SD) of 0.50(±0.16), 1.08(±0.33) and 2.01(±1.29) (D1, D2 and D3, 

respectively). In winter, DOA was constant with means (SD) of 0.44(±0.28), 

0.45(±0.02) and 0.49(±0.04) (D1, D2 and D3, respectively; Figure 1). There was a   

difference (P=0.01) between summer and winter with means (SD) of 1.26(±4.7) and 
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0.46(±0.18)% respectively (Figure 3).  When analysing DOA in relation to the distances 

(summer and winter together), in Brazil there were significant differences where the 

longer the distance, the higher the DOA, the mean (SD) being 0.46(±0.47), 0.80(±1.72) 

and 1.27(±5.41)% for D1, D2 and D3, respectively (Figure 3). Analysing the seasons 

together with the distances, we found significant differences in D1 (P<0.05), where in 

summer the mean (SD) was 0.50(±0.16) and in winter 0.44(±0.28). The same occurred 

in D2, where mean (SD) DOA was significantly higher (p <0.05) in summer 

(1.08±0.33) than winter (0.45±0.02). In the longest distance (D3), no statistical 

difference was observed (P<0.05); although the mean (SD) of DOA in summer 

(2.01±1.29) was much higher than in winter (0.49±0.04) (Figure 2), standard deviations 

in summer were also high. 

                        

                    FIGURE 1 DOA and injuries rates in the two abattoirs.  

 

FIGURE 2 Farm-slaughter distance and seasonal relationships with DOA in Brazil and 

the UK. 
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At the UK abattoir, the overall mean (SD) DOA was 0.13%(±0.05), with the 

minimum value being 0.04% and the maximum 0.49% (Figure 1). It was observed that 

in winter, the longer the farm-to-abattoir distance, the higher the DOA, with means 

(SD) of 0.11(±0.01), 0.14(±0.01) and 0.17(±0.02) (D1, D2 and D3 respectively). In 

summer, DOA was constant, with means (SD) of 0.14(±0.02), 0.11(±0.01) and 

0.12(±0.01) (D1, D2 and D3 respectively; Figure 2). Comparing the seasons, there was 

a difference (P<0.01) between summer and winter with means (SD) of 0.12(±0.04) and 

0.15(±0.06)% respectively (Figure 2). Analysing the seasons together with the 

distances, no significant difference was found between the different seasons in D1 

(P>0.05), where the mean (SD) in summer was 0.14(±0.02) and 0.11(±0.01) in winter. 

In D2, there was a significant difference (P<0.05) between the different seasons, being 

0.11(±0.01) in summer and 0.14(±0.01) in winter . The same occurred in the longest 

distance (D3), with a difference between the seasons (P<0.05), being 0.12(±0.01) in 

summer and 0.17(±0.02) in winter (Figure 2).  

 

    

FIGURE 3  (a) Relationships between DOA and season in Brazil and the UK; (b) 

Relationships between DOA and distance in Brazil and the UK. 

(*) Statistically different means (Student's t-test)  

(#) Statistically different variances (Levene test) 

 

(a) (b) 
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2.  Injuries 

In Brazil, the mean percentage of injuries was 1.08% (±0.57), with the minimum 

value being 0.28% and the maximum 4.22% (Figure 1). A difference (P<0.01) was 

observed between summer and winter with means (SD) of 0.98(±0.50) and 

1.17(±0.62)% respectively (Figure 5). 

The mean (SD) values were 1.05(± 0.49), 0.93(±3.71) and 1.30(±0.60)%, for D1, 

D2 and D3, respectively (Figure 5). Analysing the seasons together with the distances, 

no significant difference was found between the seasons in any of the three distance 

ranges  (P>0.05). At short distances (D1) the mean (SD) of injuries in summer was 

0.87(±0.10) and in winter 1.16 (±0.13). At medium distances (D2), the mean injuries in 

summer was 0.87(±0.05) and in winter 0.99(±0.06).  At long distances (D3), the mean 

of injuries in summer was 1.20(±0.10) and 1.41 (± 0.11) in winter (Figure 4). 

 

FIGURE 4 Relationships between injuries,   distance and season in  Brazil and the UK. 

 

In the UK, the mean percentage of injuries was 0.062%(±0.03), with the 

minimum value being 0.012% and the maximum 0.195% (Figure 1).  There was a 

difference (P<0.01) between summer and winter, with means (SD) of 0.056(±0.03) and 

0.067(±0.03)% respectively (Figure 5). Analysing the seasons together with the 

distances, no significant difference was found between the different seasons in D1 and 
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D2 (P>0.05). At short distances (D1) mean injuries percentages in summer were 

0.063(±0.01) and 0.065(±0.01) in winter. At distance D2, mean injuries in summer were 

0.057(±0.003) and 0.063(±0.01) in winter. At distance D3, mean injuries between 

summer and winter had statistical differences (P<0.05), being 0.052(±0.004) and 

0.072(±0.01), respectively (Figure 3).  

 

 

FIGURE 5  (a) Relationship between injuries and season in Brazil and the UK; (b) 

Relationship between injuries and distance in Brazil and the UK.  

(*) Statistically different means (Student's t-test)  

(#) Statistically different variances (Levene test) 

 

3.  Corticosterone Levels 

The mean overall corticosterone level at the Brazilian abattoir was 1090.95 

(±606.81)pg/ml which was significantly higher than in the UK (950.53±730.39; 

P<0.05). There were statistical differences (P<0.05) in corticosterone levels between 

both countries in D3, as shown in Table 1. In both countries, corticosterone levels were 

higher after short distance transport. In Brazil, there was an overall difference (P<0.01) 

amongst the three distances analysed, where, the greater the distance, the lower 

corticosterone levels. In UK there was an overall difference (P<0.001) indicating that 

(a) (b) 
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long distance transport was less stressful than short or medium distance, but no 

differences existed between short and medium distances (Table 1).  

 

TABLE 1  Levels of corticosterone measured in broilers at the Brazilian and UK 

slaughterhouse 

       Mean of corticosterone levels (pg/ml) 

Distance    Brazil      UK 

D1 (0-50km) 1200.20ª (±540.72) 1137.07ª (±931.18)  

D2 (51-150km) 1044.34b (±503.46)  996.93a (±531.55) 

D3 (151-300km) 1027.08c(±742.43)  709.49b (±596.35) 

All distances 1090.95(±606.81) 950.53(±730.39)  

 

* One-way ANOVA followed by Tukey test (data submitted to log transformation in base 10).  

** Different letters within a column represent statistically different groups (P<0.05). 

 

Discussion 

1.   Dead on Arrival 

When broilers undergo thermal stress during transport, depending on the 

magnitude and duration of stress, high rates of prostration and mortality are observed 

(Moura 2001). The limited ability of broilers to cope with heat stress in the current 

study resulted in mortality rates exceeding 1% during warmer days. Heat stress during 

transport is associated with low animal welfare (Vieira et al 2011). The distance 

between the farm and the slaughterhouse is another factor of great importance 

considering the pre-slaughter losses, since it determines the duration of the transport and 

the time during which the broilers will be exposed to the thermal effects of the external 

environment. In the present study, in Brazil, there was no difference in the DOA of the 
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broilers in relation to the farm-slaughter distance during winter. However, significant 

differences were observed during the summer, where the longer the distance, the higher 

the numbers of birds DOA.  

‘Ideal’ rates of DOA, as recommended by Branco (2004), are 0.3% in summer 

and 0.2% in winter. Based on this recommendation as a minimum parameter of welfare 

in broiler transport, at all distances and seasons analysed, the present study found much 

lower levels of animal welfare in the Brazilian data. Grandin (2009) defines a DOA of 

0.5% as "acceptable" and 0.25% as "excellent". Based on this recommendation, only 

during the winter DOA would be considered as "acceptable" in Brazil. However, in 

none of the situations would it be classified as "excellent". On the other hand, in the UK 

abattoir, DOA would be considered as "excellent" during both seasons and all transport 

distances.  

According to Warriss et al (2005), temperatures of up to 17°C (near to the 

temperatures of the Brazilian winter and British summer in this study) have little or no 

effect on broiler mortality in pre-slaughter transport, indicating that during warm 

weather transport should be carried out in cooler hours of the day such as early in the 

morning to reduce negative effects of high temperatures. According to Silva et al 

(2011), wetting broilers can reduce mortality due to thermal stress during transport, 

however, the wetting of transport boxes is complicated by the lack of clear criteria on 

the part of the operators as to the periods and conditions of the day to perform such 

activity. If wetting is performed at night or on cold days this can lead to cold stress 

followed by increased mortality during the journey to the slaughterhouse.  

Only recently has attention turned to the effects of transport in cold temperatures 

on the welfare and meat quality of broilers (Schwartzkopf-Genswein et al 2012). 

Thermal stress is often only associated with high temperatures, however, low 
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temperatures should also be considered, including in Brazil (Vieira et al 2011), because 

with the increase of the speed of the transport vehicle, the ventilation is elevated and, 

consequently, the broilers feel colder. Cold stress is aggravated when broilers are wet, 

because there is loss of temperature by evaporation of water. Therefore, on rainy days it 

is recommended to put protection on the top of the load, and at low temperatures not to 

wet the birds.  

Studies conducted in Europe have indicated that 40% of DOA is caused by 

transporting broilers to the slaughterhouse (Bayliss & Hinton 1990), and the remaining 

60% linked to other causes, such as catching, loading, flock health and stocking density. 

The British abattoir showed a difference in DOA only in winter months, where the 

longer the distance, the higher the DOA. In the maritime temperate climate of the UK, 

overall DOA in winter was higher than in summer. Although the losses were 

significantly lower than those in Brazil establishment, the study suggests the possibility 

of improved losses and animal welfare during British transport in the coldest months of 

the year, which should be investigated in future studies. Overall, no distance-dependent 

differences in DOA were found in the UK showing better control and management of 

the transport process when compared to Brazil.  

Twenty-five years ago, Warriss et al (1992) reported a DOA average rate of 

0.19% in the United Kingdom, which increased to 0.28% when travel lasted more than 

4 hours and decreased to 0.16% for shorter journeys.  In the present study, the DOA 

average in the UK was 0.13%, demonstrating these losses may have declined over 

recent years.  

 Thus, it is evident that transportation routes must be planned in advance and 

transportation schedules adhered to (Poultry Site 2012) in accordance with climatic 

conditions. Long distance transport should not take place during hot periods of the 
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summer in tropical countries (Brazil) and if it must occur, measures must be taken to 

mitigate heat. On the other hand, in temperate countries (England) during the winter, 

long distances transport should not take place during colder periods, and if this is 

necessary, load should be covered to minimize the cold, and the comfort of the birds 

should be checked.  

In all analysed situations DOA was significantly higher at the Brazilian abattoir 

than the British one, which demonstrates the urgent need to reduce these losses through 

changes in management.  The system of organizing the logistics of truck loading, travel 

and waiting time in the UK establishment was extremely punctual and structured, which 

probably resulted in significantly lower losses when compared to the Brazil. Therefore, 

an option to reduce Brazilian losses would be better organization of logistics, through 

the use of advanced software to better synchronise Brazilian abattoirs with their 

suppliers, since so much effort has been invested over the poultry chain to reach this 

point. 

In general, in the studies found in the literature, transport-related mortality rates 

in broilers varied from about 0.15% (Mitchell 2006) to values as high as 1.4% 

(Knezacek et al 2010) for transport carried out under different conditions in different 

countries. These conditions vary according to the local climatic conditions and the type 

of transport and handling used (Vieira et al 2010). Absence of legislation or industry 

standards (in case of distances) and inadequate enforcement or supervision to provide 

proper transport conditions can contribute to increased transport-related mortality rates. 

Animal welfare guidelines and audit checklists have been developed by the US National 

Chicken Council for broiler chickens and state that when DOA rates are higher than 

0.5%, corrective action is required. Ritz et al (2005) commented that a typical goal of 

the US industry is that the percentages of DOA should be less than 0.20%, emphasizing 
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the need for corrective actions in Brazil, where the lowest average was 0.44% 

(D1/winter) and the highest was 2.01% (D3/summer). 

It is evident that more studies are needed to better understand the complex 

process of transport, catching and loading and effects of transport box size and density 

and microclimate of transport boxes.  

       2.   Injuries 

The high incidence of injuries and heat stress during transport is associated with 

low animal welfare and represents a considerable loss for the broiler industry, especially 

in the tropics (Vieira et al 2011), e.g. Brazil. In study by Ferreira et al (2012), the main 

causes of condemnation of carcasses of broilers were contamination and injuries that led 

to partial condemnation. Significant losses through partial condemnations were also 

found by Costa et al (2007), who analysed two abattoirs in Brazil, finding a mean 

incidence of injuries of 38.22% and 20.07%, respectively. These losses were much 

higher than those found in the current study for the Brazilian abattoir, where the mean 

was 1.08% and the maximum value found per batch was 4.22%. Compared to the UK 

abattoir injury rates were even lower, with a mean rate of 0.062%. 

When comparing the losses in both countries, we observed that in Brazilian the  

DOA injuries rates were much higher than in the UK. The injuries rates depends on 

many factors, and manual management has been identified as a potential source of 

injuries and stress for birds (Elrom 2001), so an explanation for the higher injuries rates 

in   Brazil establishment may have been the methods of handling after arrival at the 

abattoir, which differed from those in the UK. 

The present experiment observed that in Brazilian slaughterhouse the highest 

rate of injuries was found at distances greater than 150km. Costa et al (2007), observed 

a significant influence of the distances from the farm to the abattoirs, with trucks 
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coming from greater distances (250 km) presenting a larger number of broilers injured. 

Thus, in Brazil, must be paid attention to long journeys, where losses from injuries are 

higher. For this, it is necessary not only for drivers to be trained and qualified, but they 

could also be offered financial incentives for achieving smaller losses (Bailone & Roça 

2016). In this way, the drivers' behaviour towards the animals during loading and 

unloading, as well as the way the vehicle is driven (acceleration, vibration and impact), 

will be positively affected.  As injuries overall were significantly higher in Brazil than 

in the UK, this suggests potential for reducing them through management changes. 

 Injuries did not vary between distances in the UK but they were significantly 

higher in winter, following the same trend as DOA. According to Elrom (2001), 35% of 

mortalities during catching and transport of chickens are due to injuries.  In    Brazil , 

injuries rates were also higher in the winter, probably because the high mortality rate in 

Brazilian in the summer (1.26%) led to a lower number of birds diagnosed with injuries, 

since many of these injured birds already arrived at the abattoir already dead. 

The large range of variation found in the Brazilian data, in both DOA and 

injuries rates, did not occur with the UK data, which demonstrates the lack of control 

and operational standardization in the Brazilian abattoir in the face of adverse 

conditions that may occur during the transport of the animals from the farm to the 

slaughterhouse, as well as the heterogeneity in the conditions of the farms and trucks 

during the transport of live animals. 

3.   Corticosterone Levels 

Broilers exposed to acute or short-term heat stress, immediately prior to 

slaughter, present changes in meat quality (Sandercock et al 2001). Acute stress 

episodes may be experienced in commercial production or during some stages of the 

production chain, such as transport or waiting time in the slaughterhouse prior to 
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slaughter, where intense heat conditions may occur (Mitchell & Kettlewell 1998). 

Bianchi et al (2005) demonstrated that the incidence of pale meats with impaired 

functional properties is higher in summer, demonstrating the influence of heat on the 

occurrence of low quality chicken meat. According to Kannan et al (1998), increasing 

levels of circulating corticosterone are associated with lighter muscles in broiler 

chickens, but there is no evidence that pre-slaughter stress causes PSE meat, although a 

definite change in colour is observed in meat.  

There are no published reports of experiments on broiler transport correlated 

with corticosterone levels in any tropical country, including Brazil. Further studies are 

needed using this technique to elucidate the physiological corticosterone metabolism of 

the broilers during pre-slaughtering, one of the most stressful phases for the animal, to 

obtain consistent data on the relationship between transport, stress and meat quality.  In 

the present study, the overall mean corticosterone level in Brazil was 1090.95 pg/ml. 

There was a significant difference between the corticosterone levels in the three 

distances, where the longer the farm-slaughter distance, the lower the corticosterone at 

the time of slaughter.  

In the present study, there was no waiting time between arrival at the abattoir 

and unloading for any of the trucks, so no influence of this parameter on results. 

According to Kannan et al (1997), the level of stress can vary with factors such as the 

prevailing climatic conditions during transport and waiting time. These authors 

observed that broilers resting for four hours in a quiet and dark place after three hours of 

truck transport had a reduced stress response as indicated by the lower levels of 

corticosterone.    

The overall mean corticosterone level in the UK abattoir was 950.53 pg/ml. In 

this country, it was found that animals transported for short and medium distances had 
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higher corticosterone levels at the moment of slaughter than those transported over long 

distances. Duncan (1989) reported that broilers that were loaded and transported in a 

vehicle for 40 minutes had higher corticosterone plasma concentrations than broilers 

that were not transported. Vosmerová et al (2010) in the Czech Republic, found that 

corticosterone levels were higher in broilers at a distance of 0 km (ie after catching and 

loading into transport boxes and before transport) at all seasons of the year, than  after 

70 km or 130km of transport, demonstrating, as in the present study (in both countries 

studied), that pre-transport handling is a very stressful event for broilers. These results 

indicate that longer transport periods provide sufficient time for broilers to recover 

partially from the stress associated with pre-transport handling. According to Machado 

et al (2014), during catching of broilers, high intensity of human-animal interaction is 

stress-inducing. Therefore, it is recommended that broilers transported for short 

distances should be allowed to rest in an air-conditioned environment before being 

slaughtered for corticosterone levels to return to normal. 

Comparing both countries, the Brazilian average was significantly higher than in 

the UK. The corticosterone levels in the three analysed distances were also higher in 

Brazil, but with a statistically significant difference only in the long distance. It is 

assumed that the higher stress levels of Brazilian birds is due to the different methods of 

catching and/or method of stunning in each country. At the Brazilian slaughterhouse 

manual removal of birds from transport boxes and stunning by eletronarcosis were used, 

while in the UK the animals were moved mechanically and stunned by controlled 

atmosphere. Other studies should be conducted in order to evaluate the different 

methods of catching and stunning in relation to corticosterone levels. 

During electronecrosis stunning, birds are suspended on "hooks", put onto a 

conveyer belt and taken to the desensitizer, with the immersion of the head and part of 
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the neck for about seven seconds, in a tank containing water conducting electricity, 

promoting epilepsy and impeding the cerebral metabolic activity. In the United States 

and Brazil, stunning occurs under low current intensity, with currents of 35 mA, 

frequency of 60 hertz and voltage ranging from 28 to 60 volts. Electronarcocsis 

stunning is efficient and inexpensive but if performed improperly it can cause defects in 

the carcass and failure to stun effectively. On the other hand, controlled atmosphere 

stunning is preferred in many countries of the European Union (Gerritzen et al 2013). 

Its use presents an important short-term growth potential, due to the requirements for 

the humane treatment of slaughter animals and the greater awareness of carcass quality. 

Broilers may be exposed to the controlled atmosphere suspended on "hooks" or within 

transport boxes, as in the UK slaughterhouse studied. In contrast to the effects of 

eletronarcosis, a low incidence of carcass defects such as skin lesions, petechiae, 

fractures and contusions has been observed (Kang & Sams 1999). According to Raj 

(1999), the stunning of the broilers inside transport boxes significantly reduces the level 

of stress and physical wear associated with the hanging operation. Controlled 

atmosphere stunning may promote the reduction of pre-slaughter stress and also meet 

the consumers' demand in the European market, with minimisation of animal suffering 

during the pre-slaughter period. Thus, this may have been one of the factors that caused 

higher serum corticosterone levels in  the Brazilian abattoir.  

Meat quality may also be affected by management practices prior to slaughter, 

as increased glucocorticoid production in animals exposed to ante-mortem stress factors 

may affect post-mortem metabolism and meat quality. Changes in meat quality due to 

pre-slaughter stress have been extensively studied in cattle and pigs, but data on broilers 

are limited (Kannan et al 1997). Corticosterone affects metabolic processes and energy 

turnover, which in turn affects the final quality of the meat. However, the literature on 
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the effects of transport on meat quality is not consistent (Yalçin & Güller 2012), 

needing further analysis to clarify this problem. Further studies should be conducted 

with the purpose of establishing standards of broiler welfare related to corticosterone 

levels, as they already exist for other parameters, such as for standardized  DOA by 

Grandin (2009).  

There are several studies around the world evaluating parameters related to the 

pre-slaughtering of broilers, such as different catching methods (Nijdam et al 2005), 

different prototypes of trucks used for transporting (Spurio et al 2016), different boxes 

formats (Vinco et al 2016), densities (Delezie et al 2007), temperatures (Knezacek et al 

2010; Vieira et al 2011), farm-abattoir distance (Vieira et al 2010; Yalçin and Güler 

2012), journey time (Carlyle et al 1997), waiting time (Vieira et al 2011; Vieira et al 

2010), methods of stunning (Raj 1999), amongst others. However, the effect of 

transport, as well as other pre-slaughter stages on animal welfare is a multifactorial 

challenge. One approach to investigating this may be the construction of an Artificial 

Neural Network (ANN), containing the maximum number of possible variables 

simultaneously to generate the best decision-making response. ANN is an empirical 

model that has been widely accepted as a potentially useful way of modeling complex 

non-linear systems with large amounts of data. These models are particularly useful in 

situations where the relationships of physical processes are not yet fully understood. 

ANN models can also replace or complement conventional mathematical and statistical 

models (Sousa & De Sousa 2010). 

From the data obtained at the present study, it can be observed that the savings that 

could be generated by mitigating losses during transportation could fund the cost of the 

changes necessary to improve animal welfare at this stage of the poultry chain such as 

investment in the training of employees, quality of transport boxes, accreditation and 
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compensation to drivers and density of the animals per box. Following all of the 

guidelines described in this article could generate better animal comfort, lower 

economic losses and better quality in the final product, with consequent aggregation of 

value to the product and profitability for the companies by adherence to animal welfare. 

 

Conclusions  

It is concluded that there is a need for advance planning of trips from the farm to 

the slaughterhouse in relation to distance and seasonality in both countries. Brazilian 

DOA rates were higher when compared to the UK. During the summer, a higher DOA 

was observed in Brazil, while the same was observed in the UK in winter. In Brazil, 

DOA was influenced by the farm-slaughter distance in the warmer months, while in the 

UK DOA was more prominent at longer distances during the colder months. In the UK, 

injuries remained constant, independent of the farm-slaughter distances evaluated. On 

the other hand, when seasonality was evaluated, injuries were higher in winter. In 

Brazil, injuries rates were higher when compared to the UK. Statistical differences were 

observed in relation to farm-slaughterhouse distance in  Brazilian, with higher injuries 

rates associated with the longest distance, and additionally, when seasonality was 

evaluated, a higher rate of injuries was observed during winter. Regarding 

corticosterone, Brazilian and UK data showed that animals transported for short 

distance were more stressed at the time of slaughter than those transported for long 

distances. Brazilian corticosterone levels were higher than in the UK. The animal 

welfare indexes during the transportation of broilers to the Brazilian slaughterhouse 

were much lower when compared to the UK. 
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Animal welfare implications 

The majority of human society accepts the need to utilise animals for food; 

however, according to preference utilitarianism (e.g. Singer, 1975), outcomes should 

provide the greatest good for non-human as well as human animals, minimising 

suffering wherever possible as animals share humans’ desire not to suffer.   The 

Brazilian data reported in this study strongly suggest that animal welfare is at a sub-

optimal level, and this calls into question whether the current practices can be ethically 

justified.  By following all the guidelines described in this article, it may be possible to 

generate greater animal comfort, lower economic losses and better quality in the final 

product, with consequent aggregation of value to the product and profitability for the 

companies. However, this study investigated only two large abattoirs and further 

research would be needed to confirm the extent to which the findings we have reported 

are generalisable. 
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