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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições de bem-estar de 

frangos de corte na área de recepção do abatedouro relacionando-as aos pontos críticos 

do transporte. Foram monitorados um total de 16 caminhões de transporte (8 no inverno 

e 8 no verão) de aves, desde a chegada na área de espera até o descarregamento dos 

mesmo. Foram avaliados os pontos críticos de transporte relacionados à densidade das 

caixas, tempo total de jejum das aves, tempo de transporte e tempo de espera no 

abatedouro. Esses pontos foram comparados com a literatura. Sendo assim, foi possível 

observar que o tempo de transporte das aves e a densidade das caixas estão de acordo 

com as condições de bem-estar de frangos de corte descritas na literatura. O tempo das 

aves na área de espera influenciou no aumento da temperatura superficial das aves 

quando estas permaneceram por mais de duas horas no período do inverno e a partir de 

uma hora no período do verão. 

Palavra-chave: bem-estar, pré-abate, transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the broiler welfare 

conditions in the slaughterhouse reception area relating to the critical points of 

transportation. A total of 16 trucks of birds were monitored (8 in the winter and 8 in the 

summer) since the arrival in the waiting area until the discharging of them. We 

evaluated the critical points of transportation related to the density of the boxes, the total 

time the birds fast, transport time and waiting time at the abattoir. These scores were 

compared with the literature. Thus, it was observed that the poultry transport time and 

the density of the boxes comply with the conditions of well-being of broilers described 

in the literature. The time in the waiting room influenced in the rise of the bird’s surface 

temperature when they remained over two hours in the winter period from an hour in 

the summer period. 

Key words: welfare, pre slaughter, transportation
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1. INTRODUÇÃO  

A produção avícola no Brasil é um dos setores do agronegócio que tem 

apresentado nas últimas três décadas significativos avanços na área de nutrição, manejo 

e sanidade, além da preocupação com o bem-estar dos animais, que de um lado atende 

as exigências dos consumidores e de outro reduz os prejuízos para a indústria. Vários 

fatores estão relacionados ao bem-estar de frangos de corte, sendo um deles o transporte 

das aves, no manejo pré-abate, uma fase agravante quando não executada corretamente.   

Os animais, de acordo com o grau de dificuldade que sofrem para se adaptarem ao 

ambiente e suas inadequações, apresentam alterações fisiológicas e comportamentais 

que podem indicar comprometimento do bem-estar (MOLENTO, 2005). Quando o 

desconforto ou o sofrimento dos animais ultrapassa um determinado nível, o 

desempenho é prejudicado, a ponto de reduzir a lucratividade da atividade.  

O transporte consiste na tarefa de encaminhar as aves do aviário até o abatedouro, 

podendo ser executada em diferentes condições, distância e tipos de vias (BARBOSA 

FILHO, 2008). Ele pode causar desde leve desconforto às aves, com alterações na 

qualidade final da carne, até à morte dos animais.  

O presente trabalho teve a finalidade de avaliar as condições de bem-estar de 

frangos de corte na área de recepção do abatedouro relacionando-as aos pontos críticos 

do transporte.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Termorregulação de frangos 

As aves são animais considerados homeotérmicos, ou seja, a temperatura corpórea 

não varia com a temperatura do ambiente, por isso possuem a temperatura interna 

praticamente constante, que de acordo com Macari & Furlan (2001) se mantém ao redor 

de 41°C. Isto é possível devido a um centro termorregulador localizado no hipotálamo, 

capaz de controlar a temperatura do corpo por meio de mecanismos fisiológicos e 

respostas comportamentais (FURLAN & MACARI, 2002). 

Um animal homeotérmico alojado em ambiente no qual a temperatura se encontra 

fora da zona de conforto necessita desviar energia de produção, reprodução e resistência 

do organismo para buscar a manutenção da homeotermia. Essas temperaturas podem ser 

letais quando alcançam os extremos. Dessa forma, é fundamental adequar a temperatura 

ambiental às necessidades das aves. Na Tabela 1 são apresentados os limites máximos e 

mínimos de temperaturas ambientais para cada semana de vida de frangos de corte.  

Tabela 1. Limites mínimos e máximos de temperaturas ambientais nas diferentes idades 

de frango de corte 

Idade 
  (semanas) 

 Temperatura (°C) 
 

               Mínimo               Máximo 

 
1                                                     

                       
                      30,8                        35,5 

2        28,4                        32,4 
3                          25,9                        29,4   
4        23,4                        26,4 
5                      20,9                         23,4 
6        18,5                         20,4 

7 ou mais        16,0                         17,4 
   

Fonte: Adaptado de Coldebella, Abreu & Santos Filho (2015).  
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O metabolismo basal é responsável por produzir calor, mesmo o animal estando 

em repouso. A energia dos alimentos também é convertida em calor através dos 

processos metabólicos e do trabalho (SILVA et al., 2001). Já a dissipação do calor é 

feita por meios de processos sensíveis e latentes. As formas sensíveis consistem em 

convecção, condução e radiação e para ocorrerem elas dependem de um diferencial de 

temperatura entre a superfície corporal do animal e a temperatura ambiente. Sendo 

assim, as aves se agacham, mantém as asas afastadas do corpo, a fim de aumentar ao 

máximo a área de superfície corporal, e também aumentar o fluxo de calor para as 

regiões periféricas do corpo (vasodilatação) que não possuem cobertura de penas (crista, 

barbela e pés) (FURLAN & MACARI, 2002).  A forma latente é realizada pela 

evaporação da água via trato respiratório. Quanto maior a frequência respiratória dos 

frangos, maior a quantidade de calor dissipada para o ambiente. Dessa forma as aves 

utilizam o mecanismo de ofegar na tentativa de aumentar a perda de calor por 

evaporação.  

2.2. Bem-estar animal 

A preocupação com o bem-estar dos animais de produção pelos consumidores 

obrigou os produtores a implementar programas de bem-estar para atender a exigências 

do mercado. 

De acordo o Farm Animal Welfare Council (FAWC, 2008) o bem-estar animal, 

quer na produção, em trânsito, no mercado ou no local de abate devem ser consideradas 

em termos de "cinco liberdades". São elas: (1) Liberdade de sede, fome e má-nutrição, 

permitindo pronto acesso à água fresca e uma dieta para manter a plena saúde e 

vitalidade; (2) Liberdade de dor, ferimentos e doença, pela prevenção ou diagnóstico 
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rápido e tratamento; (3) Liberdade de desconforto, proporcionando um ambiente 

apropriado, incluindo abrigo e uma confortável zona de descanso; (4) Liberdade para 

expressar comportamento natural, fornecendo espaço suficiente, instalações adequadas 

e companhia de animais da própria espécie e (5) Liberdade de medo e angústia, 

assegurando condições e tratamento que evitem sofrimento psíquico. Estes princípios 

são aceitos para avaliar o grau de bem-estar animal em campo quando análises 

laboratoriais e observações comportamentais organizadas e prolongadas não se 

encontrar prontamente disponíveis.  

A Humane Farm Animal Care (HFAC, 2008) também recomendou alguns 

princípios de bem-estar aplicados a frangos de corte:  

 Para promover um bem-estar propício, os frangos não devem passar fome, sede 

ou subnutrição; para isso, devem ter fácil acesso à água fresca e a uma dieta 

elaborada. E ainda, a alimentação e a água devem ser distribuídas de forma que 

os frangos possam comer e beber sem competição excessiva. 

 Quanto ao ambiente no qual os frangos são mantidos deve levar em conta as 

suas necessidades de bem-estar e ser projetado para protegê-los de desconforto 

físico e térmico, medo e aflição; além disso, deve permitir que eles mantenham o 

seu comportamento natural. 

 Gerentes e funcionários devem ser completamente treinados, habilidosos e 

competentes na criação e no bem-estar dos animais e devem ter um bom 

conhecimento operacional do sistema e dos frangos sob seus cuidados. 
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 Quanto à saúde das aves, recomenda-se que os frangos devem ser protegidos 

contra dor, ferimentos e doenças e que o ambiente no qual os frangos estão 

alojados deve contribuir para uma saúde adequada. 

 Em relação aos sistemas de transporte dos animais devem ser planejados e 

gerenciados para garantir que não haja aflição ou desconforto desnecessários 

para os frangos. O transporte e o manejo dos frangos devem ser mínimos. Os 

funcionários envolvidos no transporte devem ser cuidadosamente treinados e 

competentes para executar as tarefas que deles são exigidas. 

 Quanto os sistemas de processamento, devem ser planejados e gerenciados para 

garantir que não haja aflição ou desconforto desnecessários para os frangos. O 

manejo dos frangos antes do abate deve ser absolutamente mínimo. Os 

funcionários envolvidos no abate devem ser cuidadosamente treinados e 

competentes para executar as tarefas que deles são exigidas. 

Proporcionar o bem-estar animal em todos os segmentos da avicultura deve se 

tornar uma prática comum e se bem executada as respostas serão sempre positivas. 

2.1. Transporte 

Durante o transporte, as aves são submetidas a fatores estressantes que refletem 

diretamente na qualidade do produto final (carne) e na maioria das vezes são os 

principais responsáveis pelas perdas (mortes). Os fatores estressantes são estresse 

térmico (devido à elevada temperatura ambiente e umidade relativa do ar), estresse pelo 

frio (devido à alta velocidade do veículo e umidade das penas), lotação (inabilidade de 

manifestar termorregulação e outros comportamentos; estresse social), vibração, 
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aceleração, barulho, além de restrição alimentar e hídrica (MITCHELL & 

KETTLEWELL, 2003; JORGE, 2008). 

Ludkte et al. (2008), relataram que os problemas relacionados ao bem-estar 

associado com o transporte são: morte, hematoma, ossos quebrados, lesão de pele, 

exaustão metabólica, desidratação, estresse psicológico e térmico, segundo estes autores 

ocorrem comprometimento do valor e da qualidade da carcaça, e mortes por excesso de 

temperatura, insuficiência cardíaca congestiva e traumatismos. 

Nesta etapa devem-se ter alguns cuidados especiais, principalmente no que diz 

respeito às condições de bem-estar das aves durante o percurso da viagem. Deverão ser 

levados em conta: tempo de viagem, tempo de restrição alimentar e água, períodos do 

dia (manhã, à tarde ou à noite), condições climáticas (temperatura, umidade relativa do 

ar e velocidade do vento), densidade de aves nas caixas de transporte, tempo de espera 

no carregamento e no descarregamento e até as condições das estradas deverão ser 

consideradas, visto que isso implica em trepidação e solavanco nas caixas de transporte, 

o que poderá causar lesões e estresse nas aves durante a viagem (ROSA et al., 2012). 

A restrição alimentar e de água, é um dos maiores estressores durante o período 

de viagem, pois causam a perda de peso das aves e consequentemente enfraquecimento, 

tornando-as mais susceptíveis a traumas. O jejum pré-abate tem como objetivo diminuir 

a probabilidade do rompimento de partes altamente contaminadas, como o ceco, durante 

o processamento das carcaças no abatedouro (BARREIRO et al., 2013). Para tanto, as 

aves que chegarem ao abate, deverão cumprir a suspensão da alimentação por um 

período mínimo de 6 a 8 horas (BRASIL, 2008). Porém, ele é influenciado pela 

logística da empresa podendo ter sua duração prolongada. A restrição prolongada de 



 

 

7 

 

alimento e água exaure os estoques energéticos e, desse modo, suprime a capacidade do 

animal de enfrentar situações estressantes (SAVENIJE et al., 2002).  

No período de transporte, o fator densidade das caixas de transporte está 

diretamente relacionado ao bem-estar das aves, pois influencia nas trocas térmicas  

delas com o meio. Densidades maiores refletem em grande produção de calor e em dias 

quentes, o problema se torna bem maior, pois a quantidade de calor é alta, bem como a 

de vapor d’água, resultando no aumento da umidade relativa (DELEZIE et al., 2007). 

Dessa forma, quando o número de aves na caixa é alto aumenta o estresse térmico.  

Carvalho (2001) e Cony & Zooche (2004) sugeriram uma densidade de 22 

Kg/caixa. O espaço deve ser suficiente para a ave deitar, sem se amontoar e a 

quantidade deve ser ajustada pela diferença de clima, tamanho da caixa e peso das aves 

(UBA, 2008).  

O planejamento das viagens é importante para que as aves não permaneçam no 

veículo por períodos longos, tanto no começo da viagem quanto no destino (JORGE, 

2008). A HFAC (2008) determina que o tempo limite de transporte entre o início do 

carregamento e o fim do descarregamento deve ser inferior a 10 horas. Com o aumento 

do trajeto, os animais ficam expostos durante mais tempo aos agentes estressores, 

principalmente às condições ambientais (SILVA & VIEIRA, 2010). 

Os caminhos de acesso aos aviários devem ser adequadamente projetados e 

conservados para permitir a passagem segura dos veículos de transporte, assim evitando 

acidentes e contratempos que possam estressar as aves (MELLO, 2014). Quanto pior a 

condição da estrada maior será o tempo gasto na viagem e consequentemente, maior 
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será também o tempo em que os animais ficarão expostos às condições ambientais 

(SILVA & VIEIRA, 2010).  

O transporte das aves é feito em todos os dias do ano. Os dias mais quentes do ano 

oferecem as piores condições térmicas para o transporte. Seja nos meses mais quentes 

ou frios, o período da tarde é o mais problemático para o transporte, com relação ao 

estresse térmico das aves (VIEIRA, 2008; BARBOSA FILHO, 2008). O transporte das 

aves no período noturno é vantajoso por evitar temperaturas elevadas, favorecendo o 

bem-estar das aves, o que reduz as perdas por mortalidade e resulta em carne de melhor 

qualidade (RIBEIRO, 2008).  

Os veículos devem estar em boas condições de higiene e manutenção, possuir 

proteção superior (tela ou grade e lona) na carga para impedir que as aves escapem das 

caixas durante o deslocamento da granja ao frigorífico (UBA, 2008). Além de proteger 

as aves de ventos excessivos, no inverno e radiação solar no verão.  

Os motoristas que transportam aves devem ser bem treinados e ter noção exata da 

carga que estão transportando, ter ideia do número de aves que morrem normalmente no 

carregamento e transporte, além do conhecimento das lesões que podem ocorrer 

(ABREU, 2004). Eles devem evitar as paradas no deslocamento das aves da granja ao 

frigorífico e devem ser treinados quanto aos procedimentos de bem-estar animal para o 

transporte das aves (UBA, 2008). Dessa forma, é fundamental o trabalho de treinamento 

dos motoristas já que eles são os responsáveis pelo monitoramento contínuo da carga 

durante todo o percurso da viagem.  
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2.6. Tempo de espera no abatedouro 

O tempo de espera é definido como o período da chegada das aves no abatedouro 

até o seu abate. As aves também podem ser abatidas logo que chegam ao abatedouro, 

anulando o tempo de espera no galpão, porque a carga é logo descarregada na 

plataforma de abate (GONÇALVES, 2008). No entanto, elas chegam fisiologicamente 

comprometidas ao abatedouro, dessa forma a permanência no galpão de espera assume 

um papel fundamental no reequilíbrio térmico das aves recém-chegadas do transporte 

devido ao efeito de climatização (VIEIRA, 2008).  

De acordo com Warriss (1999), se o tempo de espera for muito prolongado poderá 

resultar em problemas como o agravamento do estresse sofrido pelas aves durante a 

viagem bem como contribuir para o aumento dos problemas de bem-estar, sendo ideal o 

abate imediato das aves. Ainda segundo o autor, uma das consequências de se manter as 

aves na área de espera é o aumento da temperatura corporal (principalmente na primeira 

hora). Em contrapartida, Barbosa Filho (2008) cita que a menor tempo de espera 

aumenta o estresse nas aves, pois as aves necessitarão de um tempo de descanso para 

que retomem às suas condições fisiológicas antes do abate. Silva e & Vieira (2010) 

também afirmam que intervalos de tempo de espera menores devem ser adotados 

quando as temperaturas se encontram mais amenas ou até mesmo baixas, devido ao 

risco de estresse por frio, o que ocasionará aumento na mortalidade ao longo do tempo. 

Ludtke et al. (2010) recomendam como ideal para o bem-estar das aves e qualidade da 

carne um período de 1 hora, não mais que 2 horas, pois as aves que esperam muito 

tempo no caminhão podem sofrer problemas de desidratação, já que se encontram sem 

acesso a água e ração. Ainda recomenda o monitoramento das aves na área de espera, 



 

 

10 

 

com o intuito de reduzir os riscos de problema com o bem-estar e as perdas por 

mortalidade e qualidade.  

Para monitorar o conforto térmico dos frangos na área de espera, Ludtke et al. 

(2010) recomendam avaliar o comportamento das aves dentro das caixas, como por 

exemplo, o mecanismo de ofegar rapidamente. Este mecanismo exige muita energia e 

não pode ser mantido por muito tempo, pois as aves logo ficam exaustas e não consegue 

mais ofegar, a temperatura corporal se eleva e elas morrem. Já na tentativa de se 

proteger do frio é comum as aves se amontoarem e tremer para gerar calor.   

Baseando-se na condição climática brasileira é fundamental a preocupação com o 

ambiente da área de espera, pois os cuidados nas primeiras operações pré-abate poderão 

ser perdidos se a espera no abatedouro não for adequada.  Portanto, o galpão de espera 

deve ser climatizado para se atingir o objetivo de bem-estar e conforto térmico das aves. 

Para isto as linhas de ventilação devem ser intercaladas com a de nebulização visando 

dentro do possível climatizar igualmente todas as caixas. É importante posicionar os 

ventiladores de tal forma que removam o calor do meio da carga. Um erro comum é 

soprar ar somente num do lado da carga, sem renovar o ar de seu interior, 

particularmente quando os animais são retidos por mais de uma hora (BERAQUET, 

1994). A caixa d'água que abastece o sistema de nebulização deverá ser protegida de 

incidência direta de raios solares (VIEIRA, 2008). No entanto, os nebulizadores não 

devem ser utilizados quando a umidade relativa for maior que 60% (VIEIRA et al., 

2012), pois nestas condições fica comprometida a capacidade de troca de calor das aves. 

A proteção lateral contra radiação solar direta deve ser feita por meio de telas do tipo 

sombrite e o material de cobertura do galpão devem permitir a reflexão destes raios 

visando a redução da carga térmica do ambiente (SILVA & VIEIRA, 2010).  
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A temperatura e umidade relativa do ar são os principais fatores bioclimáticos a 

serem observados fora e dentro de um galpão de espera. Para isso é necessária a 

instalação de termohigrômetro (UBA, 2008) de preferência em cada lateral do galpão, 

bem como no centro geométrico do mesmo, à altura do meio da carga. A leitura deve 

ser feita periodicamente, de preferência de hora em hora, permitindo o acionamento e 

desligamento da ventilação e nebulização. 

A capacidade do galpão de espera deve ser compatível ao fluxo de caminhões no 

abatedouro para evitar que os caminhões carregados de aves fiquem expostos ao sol, 

afetando a condição de bem-estar das aves.  

As caixas devem ser descarregadas com cuidado, evitando movimentos bruscos e 

devendo ser colocadas na esteira individualmente, evitando mais estresse e lesões nas 

aves. As caixas devem ser abertas no momento da pendura procurando evitar que as 

aves fujam e, caso isso ocorra, elas devem ser capturadas e penduras na nória 

imediatamente (GONÇALVES, 2008). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados foram coletados em um abatedouro de uma empresa integradora 

localizado na cidade de Prados, com capacidade para o abate de 48.000 mil aves/dia. De 

acordo com estação meteorológica daquela localidade, a região está situada a uma 

altitude de 979 metros, latitude 21°3’27” Sul, longitude 44°4’47” Oeste e o clima pode 

ser considerado como tropical de altitude, caracterizado por verões quentes e úmidos 

(WIKIPÉDIA, 2016). No verão apresenta temperatura média de 21,4° C com umidade 

relativa do ar média de 75,5% e no inverno apresenta temperatura média de 16,3° C e 

umidade relativa do ar média de 70,5%.  

Foram monitorados um total de 16 caminhões de transporte de aves, desde a 

chegada à área de espera até o descarregamento dos mesmos, sendo 8 caminhões 

monitorados durante o inverno (julho) e 8 durante o verão (dezembro).   

No inverno o abatedouro dispunha de uma área de espera (área de espera I), 

vinculada com a plataforma de descarregamento dos animais, com capacidade para três 

caminhões, sendo o lado esquerdo destinado ao carregamento do caminhão com as 

caixas vazias e higienizadas (Figura 1). A área é composta por ventiladores dispostos 

nas laterais e teto do galpão, com cobertura de telha de zinco (Figura 2), sem a presença 

de nebulizadores e termohigrômetros.  
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Figura 1. Área de espera I 

 

Figura 2. Disposição dos ventiladores na área de espera I 

No verão o abatedouro possuía duas áreas de espera (I e II). A segunda área de 

espera (área de espera II) possuía capacidade para cinco caminhões, laterais abertas, 

coberta com tela sombrite 70%.  Os ventiladores estão dispostos de modo a abranger as 

laterais de todos os caminhões, bem como a parte superior, estando estes bem próximos 

das caixas. Os nebulizadores estão localizados na parte superior da área para cada 

caminhão (Figura 3). 
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Figura 3. Área de espera II 

Em todos os carregamentos foi avaliada a temperatura superficial das aves 

utilizando-se um termômetro infravermelho da marca Minipa, modelo MT-320, no 

momento da chegada ao abatedouro e no início do descarregamento. No inverno as 

temperaturas foram medidas em um ponto central da lateral direita, um ponto central da 

lateral esquerda e um ponto central na parte superior do caminhão, conforme a Figura 4. 

Foi calculada a média da temperatura superficial das aves. 

       

(a) Vista lateral direita                                   (b) Vista lateral esquerda 

                   

 

 

(c) Vista superior 

Figura 4. Distribuição dos pontos onde foram medidas as temperaturas na fase inverno 
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No verão, a temperatura superficial das aves foram medidas em três pontos da 

lateral esquerda e da lateral direita, porém não foi possível medir a temperatura da parte 

superior do caminhão devido à falta de colaborador para subir no caminhão (Figura 5). 

Foi calculada a média da temperatura superficial das aves.  

                                   

(a) Vista lateral direita                                 (b) Vista lateral esquerda 

Figura 5. Distribuição dos pontos onde foram medidas as temperaturas na fase verão  

Por meio de uma ficha modelo (ANEXO 1) foram monitoradas: densidade das 

caixas, início de jejum das aves, tempo do carregamento e tempo de espera no 

abatedouro. A partir de alguns dados supracitados, foram calculados o tempo total de 

jejum das aves (início do jejum ao início do descarregamento) e o tempo de transporte 

(inicio do carregamento na granja ao início do descarregamento no abatedouro).  

         Para apresentação dos resultados, os dados foram analisados por meio da análise 

descritiva, comparando os dados observados com os dados da literatura. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 são apresentados os tempos de jejum das aves no inverno e no verão. 

                   Tabela 2. Tempos de jejum das aves  

       Fase   Caminhão Tempo de jejum das 
aves  

Taxa de mortalidade de 
frangos na chegada ao 

abatedouro (%) 

  

     1 18h e 30min 0,40   
  Inverno   2 10h e 20min 0,44   
     3 21h e 55min 0,11   
     4 18h e 15min 0,58   
     5 19h e 49min 1,14   
     6 23h e 12min 0,26   
     7 12h e 54min 0,67   
     8 13h e 28min 

 
0,35   

              
     1 9h e 48min 0,46   
  Verão   2 19h e 52min 0,19   
     3 10h e 36min 0,19   
     4 13h e 15min 0,62   
     5 18h e 53min 0,16   
     6 19h e 32min 0,19   
     7 15h e 11min 0,62   
     8 15 h e 56min 0,31   

  

O tempo de jejum das aves no inverno variou de 12 horas e 54 minutos a 23 horas 

e 12 minutos no inverno e no verão variou de 9 horas e 48 minutos a 19 horas e 52 

minutos considerando o início do jejum na granja até o descarregamento destes animais 

no abatedouro. Estes resultados não estão de acordo com HFAC (2008), que recomenda 

que as aves não devam ser privadas de alimentos por mais de 12 horas, no total, 

incluindo o período de apanha até a hora do processamento.  

No inverno, os caminhões analisados continham cargas com a densidade de 7 a 9 

animais por caixa com o peso médio de 2,17 a 3 kg por animal, não ultrapassando 23 kg 

por caixa carregada. Este resultado está de acordo com o recomendado por Rosa et al. 
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(2012) que sugeriram densidades entre 21 a 23 kg/caixa e Branco (2004) sugeriu que no 

inverno  a densidade deve ser de 22 a 26 kg/caixa. No verão, a densidade das caixas foi 

de 8 a 10 animais por caixa com o peso médio de 1,9 kg a 2,5 kg. Branco (2004) sugeriu 

que no verão a densidade deve ser de 19 a 22 kg/caixa, porém neste trabalho foi 

observado densidade de 25 kg/caixa.  

Na Tabela 3 são apresentados os tempos de transporte das aves, considerando o 

início do carregamento na granja ao descarregamento das aves no abatedouro. 

       Tabela 3. Tempo de transporte das aves 

Fase Caminhão Tempo de transporte das aves 

 1 8h e 30min 
Inverno 2 2h e 40min 

 3 10h e 55min 
 4 10h e 36min 
 5 13h e 43min 
 6 11h e 12min 
 7 5h e 4min 
 8 4h e 8min 
   

 
Verão 

 
1 

 
6h e 48min 

 2 7h e 52min 
 3 7h e 36min 
 4 9h e 15min 
 5 9h e 53min 
 6 9h e 32min 
 7 10h e 11min 
 8 8h e 56min 

 

 

O tempo de transporte variou de 2 horas e 40 minutos a 13 horas e 43 minutos no 

inverno. No verão, tempo de transporte variou de 6h e 48 minutos a 10 horas e 11 

minutos. O tempo limite de transporte, entre o início do carregamento e o fim do 

descarregamento deve ser inferior a 10 horas (HFAC, 2008). Respeitar o tempo de 
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transporte é importante, para que as aves não permaneçam nos veículos por longos 

períodos, e dessa forma evitar o agravamento dos problemas de bem-estar.  

Os dados de temperaturas superficial das aves e tempo de espera no abatedouro 

nas fases de inverno e verão estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Temperatura superficial das aves e tempo das aves na área de espera ao 

abatedouro nas fases de inverno e verão 

Fase Caminhão T° C 
superficial das 

aves na 
chegada no 
abatedouro 

T° C 
superficial das 
aves ao final 
da espera no 
abatedouro 

Diferença de T° C 
na chegada ao 
abatedouro ao 
final da espera 

Tempo de        
espera no 

abatedouro 

 

 1 27,1 26,8     0,3 40min  
Inverno 2 23,8 27,3 (+) 3,5 2h e 13min  

 3 26,4 27,1 (+) 0,7 2h e 8min  
 4 24,3 24,0    0,3 1h e25min  
 5 27,7 26,1    1,6 53min  
 6 28,3 26,5    1,9 20min  
 7 27,0 26,9    0,1 56min  
 8 28,4 26,6    1,8 32min  
       

Verão 1 22,8 30,5 (+) 7,7 1h e 58min  
 2 28,6 31,1 (+) 2,5 1h e 16min  
 3 27,8 32,2 (+) 4,4 1h e 54min  
 4 27,2 32,9 (+) 5,7 4h e 25min  
 5 26,8 33,7 (+) 6,9 4h e 27min  
 6 30,8 34,5 (+) 3,7 5h e 1min  
 7 27,6 34,0 (+) 6,4 5h e 10min  
 8 32,5 34,5 (+) 2,1 2h e 49min  

 

 (+) aumento de temperatura superficial das aves 

A temperatura ambiente máxima e mínima no dia da coleta dos dados no inverno, 

foi 24,5°C e 15°C respectivamente. No inverno, as temperaturas superficiais das aves 

foram de 23,8 a 28,4°C na chegada ao abatedouro. Dos oitos carregamentos, apenas 

dois apresentaram elevação na temperatura até o início do descarregamento, sendo que 

esses permaneceram na área de espera por mais de duas horas.  
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A temperatura ambiente no dia da coleta dos dados no verão foram máxima de 

32°C e mínima de 20°C. Nesse período, as aves apresentaram temperaturas superficiais 

mais elevadas ao final da espera no abatedouro. O tempo de espera no abatedouro 

ultrapassou 1 hora em todos os carregamentos, chegando a 5 horas de espera. Estes 

resultados contrariam Ludkte et al. (2010), que recomendam como ideal par o bem-estar 

das aves e qualidade da carne um período de 1 hora, não mais que 2 horas. Um maior 

período de espera aumenta a temperatura corporal das aves, implicando numa menor 

capacidade de termorregulação e manutenção da temperatura corporal, resultando, 

frequentemente, em estresse térmico (Warris et al., 1999).  

É importante ressaltar que, na segunda área de espera (área de espera II), os 

ventiladores estão dispostos (parte superior do galpão, bem próximo às caixas) de forma 

que reduz da eficiência de dissipação do calor da carga, pois quando as caixas estão 

empilhadas, a temperatura das caixas de baixo se eleva e estas ficam levemente mais 

quentes que as do topo da pilha, impedindo assim, a saída do ar quente. Este fato pode 

estar relacionado com o aumento da temperatura superficial das aves nessa fase.  
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5. CONCLUSÃO 

O tempo de transporte das aves e a densidade das caixas estão de acordo com as 

condições de bem-estar de frangos de corte descritas na literatura. O tempo das aves na 

área de espera influenciou no aumento da temperatura superficial das aves quando estas 

permaneceram por mais de duas horas no período do inverno e a partir de uma hora no 

período do verão. 
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ANEXO 1 

Monitoramento do carregamento 

Data: Época do ano: (  ) Inverno  (  ) 
Verão 

Placa do caminhão: nº do caminhão:  

Horário de chegada ao 
abatedouro: 

Horário de descarregamento: 

Tempo de espera no abatedouro: 
Temperatura superficial das aves na chegada ao abatedouro: 
Lateral esquerda:                       Meio:                        Lateral direita:           
Média:  

Temperatura superficial das aves ao final da espera: 
Lateral esquerda:                     Meio:                      Lateral direita:          
Média: 
Quantidade de caixas no 
caminhão: 

No de aves/caixa: 

Peso médio das aves/ caixa:  

Horário do início do jejum: 
Horário inicial do carregamento: 
 

Horário final do carregamento: 

 

 

 


