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RESUMO 

 

O manejo pré-abate é uma etapa crucial durante a produção animal e pode ser 

considerada como uma das fases onde ocorre a maior parte das perdas, o que certamente 

resulta na queda na qualidade do produto final e compromete as condições de bem-estar dos 

animais. Com isso, esta pesquisa teve como objetivo principal monitorar todas as operações 

pré-abate, bem como avaliar a influência que estas exercem sobre o bem-estar de ovinos 

mestiços produzidos no estado do Ceará. Para isso foram acompanhados dois transportes, de 

50 ovinos machos mestiços (Santa Inês e Morada Nova), com seis meses de idade, de onde foi 

retirada uma amostra representativa de 20 animais, selecionados aleatoriamente. Durante 

todas as operações pré-abate (embarque, transporte e desembarque), foram avaliados os 

parâmetros ambientais: temperatura (Ta) e umidade relativa do ar (UR), fisiológicos: 

frequência cardíaca (Fc), frequência respiratória (Fr), temperatura retal (Tr) e temperatura 

superficial (Ts) e bioquímicos: cortisol (COR), creatina fosfoquinase (CPK) e glicose (GLI). 

Observou-se que a Ta aumentou ao longo das etapas pré-abate e no desembarque ficou acima 

da zona de conforto térmico (33,2 ºC±0,29). A UR apresentou-se elevada na etapa de 

embarque (83,9 %±0,92) e foi diminuindo à medida que a Ta aumentava. A Tr e a Fr 

diminuíram durante o transporte (39,9 ºC e 37,8 mov.min¯¹) e voltaram a se elevar na fase de 

desembarque (40,2 ºC e 63,3mov.min¯¹). A Fc aumentou durante a fase correspondente ao 

transporte (123 bat.min¯¹±2,67) e diminuiu no desembarque (110,9 bat.min¯¹±2,89). Os 

valores médios da Ts aumentaram ao longo das fases pré-abate, atingindo 36,8 ºC±0,10 na 

fase de desembarque. Para os parâmetros bioquímicos observou-se que os níveis plasmáticos 

de COR e GLI aumentaram durante o transporte (2,1 µg/dL¯¹±0,14 e 102 mg/dL¯¹±5,91
) 

e 

diminuíram no desembarque (1 µg/dL¯¹±0,14 e 67,7 mg/dL¯¹±6,65). A CPK aumentou sua 

concentração ao longo das etapas atingindo 281,9 U/L±7,08 no desembarque. Portanto, as 

fases pré-abate influenciaram negativamente o bem-estar animal, principalmente após o 

transporte, que pode ser considerada a etapa mais estressante para os cordeiros. 

 

Palavras-chave: Ambiência. Cordeiros. Estresse. Transporte rodoviário. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The pre-slaughter handling is a crucial step in the animals production and can be considered 

as one stage that presents most of the loss, which is certainly the result of decreased quality of 

the final product and undertakes conditions of animal welfare. Thus, this study aimed to 

monitor the whole of pre-slaughter operations, as well as evaluating the influence they exert 

on the welfare of crossbred sheep produced in the state of Ceará. For this, two transports were 

followed, 50 crossbred wethers (Santa Inês and Morada Nova), with six months of age, where 

a representative sample of 20 animals was selected. During the pre-slaughter operations 

(loading, transport and unloading), environmental parameters were evaluated temperature 

(Ta) and relative humidity (RH), physiological: heart rate (HR), respiratory rate (RR), rectal 

temperature (Tr) and surface (Ts) and biochemistry: cortisol (COR), creatine phosphokinase 

(CPK) and glucose (GLU). It was observed that Ta has increase over the pre-slaughter and 

landing phases was above the thermal comfort area (33.2°C ± 0.29). The UR was higher at 

boarding step (83.9% ± 0.92) and decreased according to Ta increase. The Tr and Fr decrease 

during transport (39.9ºC and 37.8 mov.min¯¹) and returned to raise at the landing phase 

(40.2ºC and 63.3 mov.min¯¹). The Fc increased during the corresponding transport 

(123beat.min¯¹ ± 2.67) and decreased in landing (110.9 beat.min¯¹ ± 2.89). The mean values 

of Ts increased over the pre-slaughter stages, reaching 36.8°C ± 0.10 in the landing phase. 

For the biochemical parameters was observed that plasma levels of COR and GLI increased 

during transport (2.1mg/dL ± 0.14 and 102mg/dL ± 5.91) and decreased at the landing 

(1μg/dL ± 0.14 and 67.7 mg/dL ± 6.65). CPK increased their concentration throughout the 

stages reached 281.9 U/L ± 7.08 at landing. Therefore, the pre-slaughter stages negatively 

influenced the animal welfare, especially after transport, which can be considered the most 

stressful step for the lambs. 

 

Keywords: Ambience. Lambs. Stress. Road transport. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Durante muito tempo a ovinocultura foi tratada como uma atividade pecuária de 

expressão inferior às demais, sendo caracterizada apenas como uma exploração de 

subsistência, exercida por pequenos produtores rurais com visão empresarial limitada. 

Atualmente, vem se destacando como uma das atividades econômicas mais importantes do 

semiárido nordestino, sendo considerada uma alternativa promissora e altamente competitiva 

devido à importância socioeconômica que agrega a região e ao meio agropecuário.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) o rebanho 

ovino brasileiro é estimado em 17,4 milhões de cabeças. A Região Nordeste é detentora da 

maior parte desse total possuindo 55% desses ovinos. De acordo com dados da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, 2010), a produção de carne ovina 

brasileira representa menos de 1% do total produzido no mundo, com produção de 81.000 

toneladas. 

É notório o desenvolvimento da ovinocultura no Brasil, mas para que esse 

crescimento continue progredindo, é necessário realizar um acompanhamento direto de todo o 

processo produtivo desses animais. O pré-abate é uma etapa muito importante durante o 

processo produtivo e erros no manejo durante esta fase podem afetar a qualidade do produto, 

acarretando perdas econômicas. Dentre estas perdas, as que ocorrem no momento da saída dos 

animais para o abatedouro devem receber atenção especial, pois embora haja ainda pouca 

informação sobre as causas dessas perdas, sabe-se que estas etapas participam como agentes 

cruciais na ocorrência de prejuízos à carcaça e mortalidade dos animais. 

Os procedimentos de manejo pré-abate englobam diferentes fatores estressantes, 

tais como reflexos psicológicos, físicos, ambientais e metabólicos. Muitos fatores dependem 

da intervenção humana direta, como por exemplo, remoção das baias, mistura de lotes, altas 

taxas de lotação, transporte e embarque, controle do microambiente durante o transporte, 

exposição a novos ambientes, decisões de comercialização, períodos de jejum, e a qualidade 

do desembarque depois do transporte, espera, bem como a interação forçada com o homem. 

Dentre as melhorias necessárias para que os procedimentos de manejo pré-abate 

sejam realizados de forma correta e com o objetivo de evitar o sofrimento desnecessário dos 

animais estão: tempo de jejum adequado; desenvolvimento e generalização do uso de 

plataformas de embarque adequadas; modelos de carrocerias apropriadas para os caminhões 

de transporte; adequação de todas as instalações envolvidas nessa fase; redução do tempo de 
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descanso (espera) nos abatedouros; manutenção dos grupos de origem; adoção de processos 

de insensibilização adequados e treinamento frequente dos funcionários.  

A qualidade da carne é o resultado da interação dos fatores de longo prazo, como 

a genética, nutrição, práticas de criação e de manejo, com os fatores de curto prazo, que são as 

condições de manejo, embarque, transporte, desembarque, período de descanso no 

abatedouro, manejo imediatamente antes do abate e do método de atordoamento dos animais 

(RAJ, 2001). Assim, é possível verificar que a cadeia da qualidade de carne é complexa e 

certamente, o percurso da granja ao consumidor, tem influência de muitas variáveis 

(PELOSO, 2001). 

Com isso, as agroindústrias estão em constante processo de evolução, com 

objetivo de reduzir perdas e aumentar a qualidade dos produtos, em que somado às exigências 

do mercado consumidor, as unidades produtivas são obrigadas a se adequar a essa nova ordem 

de globalização, sob pena de sucumbirem diante da intensa competição pelos espaços 

disponíveis nos diferentes mercados. Nesse contexto, diferentes estratégias de manejo pré-

abate devem ser estudadas e desenvolvidas visando obter maior influência na qualidade de 

produção e consequentemente garantir a eficiência quanto aos quesitos de bem-estar dos 

animais.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a influência das operações pré-abate no bem-estar de ovinos mestiços no 

estado do Ceará.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar a influência das condições ambientais (temperatura e umidade relativa 

do ar) durante as operações pré-abate (embarque, transporte e desembarque); 

- Avaliar a influência do transporte (distância do abatedouro, velocidade e 

horário) no bem-estar dos animais; 

- Avaliar os parâmetros fisiológicos (temperatura retal, temperatura superficial, 

frequência cardíaca e frequência respiratória) e sua relação com o estresse e bem-estar animal; 

- Avaliar os níveis de estresse dos animais durante as etapas pré-abate por meio 

dos parâmetros bioquímicos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Ambiência para ovinos 

 

A espécie ovina foi fundamental para a expansão da civilização, pois sua lã 

permitia ao homem viver em locais onde as condições climáticas eram desfavoráveis (frio) e 

sua carne e leite serviam como fontes de alimento. 

Os ovinos, assim como outros mamíferos e aves, são homeotérmicos, ou seja, são 

animais que têm a capacidade de controlar, dentro de uma estreita margem, a temperatura 

corporal (HAFEZ, 1995). Este mecanismo, entretanto, é eficiente quando a temperatura 

ambiente está dentro de certos limites, o que demonstra a importância de se manter as 

instalações com temperaturas ambientais próximas às das condições de conforto.  

A baixa produção é resultado de múltiplos efeitos do ambiente tropical, que inclui 

efeitos indiretos, como baixa qualidade dos alimentos, baixo potencial genético dos animais, 

além do efeito direto do estresse ambiental, notadamente os elementos climáticos, como 

temperatura do ar, umidade e radiação solar, os quais frequentemente se encontram acima do 

ideal para ótimo desempenho do rebanho (VIANA, 1990). 

A capacidade dos animais em adaptar-se a um determinado ambiente depende de 

um conjunto de ajustes no organismo que em condições ambientais estressantes podem causar 

alterações nos parâmetros fisiológicos (DE LA SOTA et al., 1996) e hematológicos (PAES et 

al., 2000). Segundo Muller e Botha (1993) a capacidade dos animais resistirem aos rigores do 

clima pode ser avaliada por alterações na temperatura retal (Tr) e frequência respiratória (Fr), 

sendo a temperatura ambiente a principal responsável por alterações nessas variáveis 

fisiológicas. Em regiões de elevadas temperaturas, o estresse desencadeado pela combinação 

de fatores climáticos, faz com que os animais, na tentativa de manter a homeotermia 

aumentem a dissipação de calor pela termólise evaporativa, por meio da sudorese e da 

respiração (SILVA, 2000). 

A exploração agropecuária da região Nordeste do Brasil é largamente prejudicada 

por fatores que envolvem o clima, dentre os quais, a temperatura e a umidade do ar afetam 

diretamente os animais. De acordo com Baêta e Souza (1997) a zona de conforto térmico para 

ovinos se situa entre 25 e 30
o
C, sendo a temperatura efetiva crítica superior de 34ºC. Como se 

pode notar, é uma faixa de conforto muito ampla, o que sugere que esses animais conseguem 

se adaptar a diferentes temperaturas. Em condições ideais de temperatura para ovinos, 20% 
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das perdas de calor são realizadas através da respiração. Acima de 35°C a perda total de calor 

via respiração chega a 60% do calor total perdido (QUESADA et al., 2001).   

Segundo Nããs (1989) o ideal é uma umidade relativa média de 75% e temperatura 

entre 4 a 30ºC. McDowel (1972) preconizou como condições ideais para criação de animais 

domésticos, umidade relativa do ar entre 60 e 70% e velocidade do vento de 1,3 a 1,9 m s
-1

. 

Altas temperaturas do ambiente causam uma insatisfação fisiológica que obriga os 

animais a reagirem na tentativa de restabelecer a homeotermia: diminuem o consumo de 

alimento, diminuem o metabolismo e aumentam vasodilatação periférica favorecendo a 

dissipação de calor na forma sensível, com gasto de energia. Ou seja, a energia que seria 

usada para reprodução e produção é utilizada para resistir ao estresse térmico, diminuindo 

assim, o desenvolvimento e a produção animal (SOUZA et al., 2012). 

A temperatura retal (Tr) é um bom indicativo da temperatura corporal interna e 

um parâmetro bastante utilizado para se determinar o grau de adaptabilidade dos animais, uma 

vez que uma elevação acima da normalidade para a espécie indica que o animal está 

estocando calor, podendo o estresse térmico manifestar-se (ANDERSON, 1996). 

Segundo Brion (1964) a temperatura retal média de ovinos adultos varia de 39,0 a 

40,0ºC. O impacto do calor sobre as variáveis fisiológicas resulta em um aumento percentual 

de 3% na temperatura retal e de 194% na frequência respiratória, com alterações, 

respectivamente, de 38,6 para 39,9ºC e de 32 para 94 mov.min
-1

 (MCDOWELL, 1972). De 

acordo com Santos et al. (2005) e Souza et al. (2005), a temperatura retal e a frequência 

respiratória dos animais são afetadas pelo período do dia, cujos animais mostraram 

temperatura retal menor no período da manhã, quando comparados com o período da tarde. 

Outro parâmetro também bastante utilizado para avaliar o grau de adaptabilidade 

dos animais homeotérmicos é a frequência respiratória (Fr), a mesma é obtida através da 

auscultação dos movimentos respiratórios ou visualmente contando-se os movimentos 

respiratórios na região abdominal (DUKES e SWENSON, 1996). De acordo com Silva e 

Araújo (2000), em situação de desconforto térmico a Fr é o mecanismo fisiológico mais usado 

pelos animais, com o intuito de perder calor para o meio ambiente. 

Assim, o conhecimento dos fatores ambientais que modificam o desempenho 

desses animais, bem como a escolha de raças adaptadas às condições climáticas que lhes são 

impostas, é um ponto que deve ser considerado em um sistema de exploração pecuária. 

Portanto, o sucesso da produção de animais está diretamente relacionado ao manejo eficiente 

do ambiente em que os mesmos estão inseridos (OLIVEIRA et al., 2005). 
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3.2 Bem-estar animal 

 

Bem-estar animal é um termo subjetivo, influenciado pelas diferentes 

interpretações das pessoas e culturas distintas que compõem a sociedade. Há, por isso, um 

grande debate na comunidade científica a respeito do conceito de bem-estar animal e, 

principalmente, de sua aplicabilidade aos contextos científico e produtivo. Existem duas 

correntes principais na forma de avaliar o bem-estar de animais criados em cativeiro. A 

primeira considera principalmente o estado biológico dos animais em uma dada situação, 

enquanto a segunda considera principalmente as suas experiências subjetivas (MENDL, 

2001). 

De acordo com Hurnik (1992), bem-estar animal é o "estado de harmonia entre o 

animal e seu ambiente, caracterizado por condições físicas e fisiológicas ótimas e alta 

qualidade de vida do animal". Broom (1991) propõe que bem-estar não é um atributo dado 

pelo homem aos animais, mas uma qualidade inerente a estes, ou seja, se refere a quanto tem 

de ser feito para o animal conseguir adaptar-se ao ambiente e ao grau de sucesso com que isto 

está acontecendo.  

O bem-estar pode variar entre muito ruim e muito bom e pode ser medido 

cientificamente a partir do estado biológico ao qual o animal se encontra e de suas possíveis 

escolhas (BROOM e JOHNSON, 1993). Nesse contexto, produtividade, sucesso reprodutivo, 

taxa de mortalidade, comportamentos anômalos, severidade de danos físicos, atividade 

adrenal, grau de imunossupressão ou incidência de doenças, são fatores que podem ser 

medidos para avaliar o grau de bem-estar dos animais (BROOM, 1991; MENCH, 1993). 

Broom e Johnson (1993) consideram que o sofrimento normalmente está relacionado com o 

bem-estar, embora a ausência de sofrimento não seja, necessariamente, sinônimo de bem-

estar. 

De acordo com Paranhos da Costa e Pinto (2006), devem-se considerar três 

abordagens distintas, contudo complementares, para que se consiga obter a definição do 

estado de bem-estar animal, são elas: 

1. Estado psicológico do animal – nesse caso, o bem-estar é definido segundo os 

sentimentos e emoções dos animais, afirmando assim que animais com medo, frustração e 

ansiedade teriam provavelmente problemas de bem-estar; 

2. Funcionamento biológico do animal – neste ponto, os animais precisam manter 

suas funções orgânicas em equilíbrio, permanecendo livres de doenças, injúrias e sem sinais 
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de má nutrição, além de não apresentar comportamentos e respostas fisiológicas consideradas 

anormais; 

3. Vida natural – segundo esse pondo de vista, assume-se que os animais devem 

ser mantidos em ambientes próximos ao seu habitat natural, estando livres para desenvolver 

suas características e capacidades naturais, como por exemplo, a expressão do 

comportamento. 

Alguns cientistas consideram, por outro lado, que o bem-estar animal se refere 

principalmente ou até mesmo totalmente aos sentimentos dos animais. Para Duncan (1993), 

a capacidade de sentir é um pré-requisito necessário para o bem-estar.  Segundo esta 

interpretação, saúde, adaptação ou ausência de estresse são necessidades tanto dos animais 

como das plantas, mas o perfeito funcionamento do organismo em harmonia com o ambiente 

não promoverá bem-estar, se não atender aos interesses dos animais (HÖTZEL E 

MACHADO FILHO, 2004). A dor é um ponto crítico de bem-estar para todos os animais 

sencientes, e atualmente a senciência animal é reconhecida cientificamente (MOLENTO, 

2005). De acordo com Singer (2002), a senciência pode ser definida como a capacidade de 

sofrer ou sentir prazer ou felicidade. 

Quando os animais têm sentimentos negativos o bem-estar é reduzido, ou seja, 

sofrem, e inclui entre estes sentimentos de frustração, medo, dor, solidão, aborrecimento e 

talvez até sentimentos que não ocorrem em seres humanos. E ainda retrata que, do ponto de 

vista da discussão sobre bem-estar animal, não importa se frustração, medo e dor em animais 

são equivalentes às mesmas sensações em humanos, mas o quão negativas são do ponto de 

vista do animal (DUNCAN, 1993). 

A aceitação desses argumentos é complicada pela dificuldade em se chegar a um 

consenso sobre como medir ou interpretar a existência de estados mentais em animais 

(DAWKINS, 2001; MENDL, 2001; SCHILHAB, 2002). Se as inquietações que movem a 

sociedade no sentido de reivindicar o respeito ao bem-estar animal baseiam-se principalmente 

na suposição de que existem experiências subjetivas nos animais, o problema, para o cientista, 

é que este aspecto subjetivo é o mais difícil de ser avaliado. Dawkins (2000) propõe que 

simplesmente se assuma a existência de emoções e outros estados subjetivos dos animais, 

mesmo reconhecendo a nossa dificuldade em identificá-los e comprová-los. 

A base, provavelmente, mais utilizada pelos cientistas para explicar a 

complexidade do bem-estar animal se dá por meio da avaliação das ‘Cinco Liberdades’, que 

foi elaborado pelo comitê consultor científico do governo do Reino Unido – Conselho de 
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Bem-Estar dos Animais de Produção (Farm Animal Welfare Council – FAWC). De acordo 

com o FAWC (2007), os animais possuem o direito de estar: 

1. Livres de fome e sede: pelo livre acesso a água fresca e a uma dieta que 

mantenha a saúde e o vigor plenos; 

2. Livres de desconforto: pela disponibilidade de um ambiente apropriado, 

incluindo abrigo e uma área de descanso confortável; 

3. Livres de dor, lesões e doenças: pela prevenção ou diagnóstico e tratamento 

rápidos; 

4. Livres para expressar seu comportamento natural: pela disponibilidade de 

espaço suficiente, instalações adequadas e da companhia de animais de sua espécie; 

5. Livres de medo e angústia: garantindo condições e tratamentos que evitem o 

sofrimento animal. 

O bem-estar está relacionado com conforto físico e mental, o conforto mental 

pode ser determinado como o estado que está associado à condição física do animal, tornando 

difícil saber o grau de satisfação do animal (contentamento) com seu ambiente. Contudo, a 

manifestação de certos comportamentos pode ser uma evidência do desconforto, inclusive 

mental. A falta de estímulos ambientais deixa o ambiente monótono para os animais levando-

os a um estado de frustração, que pode refletir-se em estereotipias, que são comportamentos 

anômalos ou inadequados na criação (FRASER e BROOM, 1990). Já o conforto físico 

implica em um animal saudável e em bom estado corporal. Entretanto, os animais são 

considerados “entidades” psicológicas, que mesmo apresentando ótimas condições físicas, 

mostrando-se saudável e bem nutrido, pode estar sofrendo mentalmente (HÖTZEL et al., 

2007) 

Na tentativa de elaborar um acordo em torno da definição de bem-estar, Fraser et 

al. (1997) sintetizaram as três principais questões éticas que, segundo eles, são levantadas 

pela sociedade em relação à qualidade de vida dos animais. Primeiro, os animais 

deveriam sentir-se bem, ou seja, deveriam atingir seus interesses, os quais consistiriam 

basicamente em estar livres de sentir medo e dor e em poder ter experiências prazerosas. Em 

segundo lugar, deveriam também ter um bom funcionamento, isto é, poder satisfazer as 

suas necessidades de saúde, crescimento, fisiologia e comportamento. Por último, os animais 

deveriam viver conforme as características inatas de sua espécie, ou seja, deveriam poder 

viver e desenvolver-se da maneira para a qual estão adaptados. Teoricamente, se incluirmos 

estas questões éticas na concepção do termo bem-estar animal, servirá melhor à sociedade, 
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que procura apoio na ciência para materializar seus anseios em propostas e promover 

mudanças (FRASER, 1999). 

Pela complexidade dos processos adaptativos, a avaliação do bem-estar envolve 

uma abordagem multidisciplinar, que considera as características comportamentais, a 

sanidade, a produtividade, as variáveis fisiológicas e as preferências dos animais pelos 

diversos componentes do ambiente que os rodeiam (BROOM, 1991). 

O estresse fisiológico é um dos principais indicadores usados na avaliação do 

bem-estar animal. Estresse pode, de maneira geral, ser considerado a resposta fisiológica do 

organismo a um estímulo do ambiente, na tentativa de manter a homeostasia. Nesse sentido, o 

estresse tem valor adaptativo. Mas quando o estresse é prolongado, ou crônico, através da 

ação continuada de catecolaminas e glicocorticoides têm repercussões negativas no sistema 

imunológico, reprodutivo e no crescimento (HÖTZEL e MACHADO FILHO, 2000).  

O estresse pode ainda interferir na memória dos animais e ocasionar uma menor 

capacidade cognitiva. Isto, por sua vez, pode gerar comportamentos inapropriados e afetar 

negativamente o bem-estar (MENDL, 2001). De acordo com Hötzel e Machado Filho (2004), 

a concentração dos hormônios do eixo hipófise-adrenal ou o peso das adrenais são 

frequentemente utilizados para inferir o estado fisiológico dos animais que enfrentam 

situações potencialmente estressoras. 

Outra variável utilizada para avaliar estresse e bem-estar animal é a incidência de 

comportamentos anômalos. Comportamentos anômalos são considerados um 

redirecionamento de desempenhos para os quais o animal tem forte motivação, mas cuja 

realização está impedida por fatores ambientais. A ocorrência e frequência de 

comportamentos anômalos são muitas vezes usadas para avaliar a adaptação do animal a um 

ambiente. Outras vezes, o comportamento dos animais em uma situação é comparado com o 

de animais que desenvolvem comportamentos considerados mais próximo do natural para a 

espécie em condições ambientais apropriadas. Além dessas avaliações, a observação das 

preferências dos animais é utilizada como forma de obter a opinião dos mesmos em relação a 

certas situações de manejo ou ambiente (HÖTZEL e MACHADO FILHO, 2004). 

Há duas grandes vertentes para auxiliar na melhoria do bem-estar animal. Uma 

delas é o chamado “enriquecimento ambiental”, que consiste em introduzir variedades 

criativas no próprio confinamento, com o objetivo de tornar o ambiente mais adequado às 

necessidades comportamentais dos animais.  Exemplos para caprinos e ovinos: 1) colocação 

de objetos, como bolas grandes e “brinquedos” similares para quebrar a monotonia do 
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ambiente físico; 2) para meses de muito calor, podem ser fornecidos blocos de gelo; 3) 

disponibilizar algum tipo de estrutura vertical, já que os caprinos são capazes de escalar; 4) 

fornecer feno de capim, estimulando a mastigação e o comportamento natural de 

forrageamento (VIEIRA, 2010).  

A outra vertente seria repensar o sistema de produção como um todo, ou propor 

sistemas de produção alternativos. Exemplos: produção extensiva (suínos, ovinos, bovinos), 

com animais ao ar livre, sistemas orgânicos (aves: frango verde, criação colonial), produção 

de gado a pasto, etc (HEMSWORTH e COLEMAN, 1998). 

Quanto mais rápido a sociedade reconhecer o sofrimento animal como um fator 

importante a ser tratado, pode-se agregar ao bem-estar animal um valor econômico, sendo 

assim, o bem-estar animal passa a ser parte integrante do valor econômico dos produtos de 

origem animal (MOLENTO, 2005). 

 

3.3 Estresse térmico 

 

De acordo com Encarnação (1997), o termo estresse foi utilizado pela primeira 

vez pelo austríaco Seyle (1936), que o definiu como o estado orgânico, em resposta a ações de 

agentes de qualquer natureza, com uma série de reações não específicas de adaptação. Com o 

intuito de complementar essa afirmação, Moberg (2000) descreveu o estresse como a resposta 

biológica ou conjunto de reações obtidas quando um indivíduo percebe uma ameaça a sua 

homeostasia, onde esta ameaça constitui-se no agente ou estímulo estressante. 

Os fatores externos responsáveis por promover o estresse são denominados 

agentes estressores, são eles: o calor, o frio, a umidade, a fome, a sede, as infecções, os 

esforços corporais, a dor, a poluição sonora, a elevada densidade populacional, o isolamento, 

o medo, a ansiedade, entre outros (TEIXEIRA, 2005). 

O estresse pode ser considerado uma ameaça à qual o corpo precisa se ajustar 

(VON BORELL, 1995). Segundo Zulkifli e Siegel (1995), estímulos externos e internos são 

canalizados via sistema nervoso, por neurotransmissores, até o hipotálamo, onde é liberado o 

hormônio que secreta a corticotropina (CRH). O CRH é transportado até a hipófise 

(pituitária), estimulando a síntese e a liberação de adrenocorticotropina (ACTH), que por sua 

vez estimula a liberação de cortisol pelas glândulas adrenais (Figura 1). É o chamado eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). O CRH também estimula o sistema nervoso simpático 

adrenal e a secreção de hormônios catecolaminas, adrenalina e noradrenalina (epinefrina e 
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norepinefrina), responsáveis pela resposta em curto prazo, uma rápida resposta de “alarme”, 

conhecida como Síndrome de Emergência, que prepara o organismo para a reação de “luta ou 

fuga”, com sinais como aumento da frequência respiratória e cardíaca (MATTERI et al., 

2000). 

 

Figura 1 – Efeito do estresse sobre o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. 

 

 

Fonte: Matteri et al. (2000). 

 

 

Outra resposta do estresse ocorre após o alarme e durante um período mais longo, 

permitindo ao animal recompor-se da situação de alarme ou adaptar-se à nova situação, e é 

conhecida como a Síndrome Geral da Adaptação. A liberação do cortisol estimulada pela 

secreção de ACTH atua sobre o metabolismo orgânico, aumentando o catabolismo proteico, a 

gliconeogênese no fígado, inibe a absorção e a oxidação da glicose, além de estimular o 
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catabolismo de triglicerídeos no tecido adiposo, fazendo com que os estressores crônicos 

mobilizem energia constantemente, desviando-a da produção (ZULKIFLI e SIEGEL, 1995). 

Os glicocorticoides (cortisol) desempenham papel importante na gliconeogênese, 

convertendo gordura e proteína em glicose, no fígado, para produção de energia. Esses 

hormônios potencializam a síntese e ação da epinefrina, a qual estimula a gliconeogênese e 

lipólise, mobilizando os estoques de energia para uma intensa atividade e, ao mesmo tempo, 

regula a concentração de glicocorticoides para manter a homeostasia. O aumento na liberação 

de hormônios adrenérgicos e corticosteroides acabam interferindo nos níveis de glicogênio 

e creatina fosfoquinase no músculo e, consequentemente, nas concentrações de adenosina 

trifosfoato (ATP), lactato e íons hidrogênio (HENCKEL et al., 2002; ALLISON et al., 2003). 

Com isso, entende-se que o principal problema não está na natureza das defesas 

biológicas durante o estresse, mas no seu impacto para o animal. Portanto, para determinar 

quando ou quanto o estresse influencia o bem-estar animal, deve-se avaliar o custo do desvio 

de energia de outras funções biológicas (MOBERG, 2000).  

O estresse é uma reação do organismo a uma ação do ambiente, na tentativa de 

manter a homeostase. Mas o estresse crônico, entretanto, leva a outra reação, conhecida como 

“desistência aprendida”. O animal “aprende” que sua reação ao meio desfavorável não resulta 

em adaptação e, portanto, deixa de reagir. Essa condição tem inúmeras consequências para o 

organismo animal como, maior fragilidade do sistema imunológico, aumentando a 

susceptibilidade a doenças; redução da produtividade em alguns casos; ocorrência de 

comportamento anômalo (SOUSA, 2005).  

O estresse pode ser definido ainda, como uma condição do animal que resulta da 

ação de um ou mais fatores estressantes, que podem ser de origem externa ou interna. Se um 

fator estressante pode ser considerado prejudicial, depende da forma como o organismo é 

capaz de lidar com uma situação ameaçadora e como ele recupera a homeostase (SMITH et 

al., 2004).  

Um animal fica mais susceptível a sofrer estresse térmico quando seu organismo 

produz mais calor do que pode liberar. Para que haja um ajuste de temperatura ele é obrigado 

a desviar a energia destinada à produção e reprodução para aplicá-la na sua mantença, ou seja, 

passa a utilizar mecanismos que ajudam a termorregular à temperatura corporal e que também 

podem ser classificados como indicadores comportamentais de animais submetidos a 

condições de estresse, são eles: transpirar, ofegar, reduzir o consumo de alimentos, aumentar a 

ingestão de água, ócio, buscar locais frescos e arejados, dentre outros (SILANIKOVE, 2000). 
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O estresse térmico afeta o crescimento e a produção normal dos animais, podendo 

causar redução dos lucros. Segundo Neiva et al. (2004), o conhecimento das variáveis 

climáticas, sua interação com os animais e as respostas comportamentais, fisiológicas e 

produtivas são preponderantes na adequação do sistema de produção aos objetivos da 

atividade.  

Os índices de conforto térmico, determinados por meio dos fatores climáticos, 

servem como indicativos para caracterizar o conforto e o bem-estar animal (ALBRIGHT, 

1993). Como exemplo tem-se o índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU) que 

é baseado nas medidas da temperatura de globo negro, da temperatura de ponto de orvalho e 

da temperatura ambiente (BUFFINGTON et al., 1981). O índice de temperatura e umidade 

(ITU), desenvolvido por Thom (1959), que relaciona temperatura e umidade do ar por meio 

de um ajuste das medidas de temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. A carga térmica 

radiante (CTR) que é a radiação total recebida por um corpo de todo o ambiente que o rodeia, 

ou seja, toda a radiação incidente no corpo do animal (BOND E KELLY, 1955). Para Bedford 

e Warner (1934), o termômetro de globo negro (TGN) é uma maneira de se indicar os efeitos 

combinados de radiação, convecção e sua influência no organismo vivo. O TGN é muito 

utilizado como parâmetro para a avaliação das condições internas das instalações 

(SEVEGNANI, 1997). 

De acordo com Martello et al. (2004), apesar de ser o meio natural de controle da 

temperatura do organismo, a termorregulação representa esforço extra e, consequentemente, 

altera a produtividade. A manutenção da homeotermia é prioridade para os animais e impera 

sobre as funções produtivas como produção de leite, reprodução e produção. 

A interação entre animal e ambiente deve ser considerada quando se busca maior 

eficiência na exploração pecuária, pois as diferentes respostas do animal às peculiaridades de 

cada região são determinantes no sucesso da atividade produtiva. 

Os efeitos da interação da temperatura com a umidade relativa e outros fatores 

como radiação e velocidade do vento torna imprescindível o uso de um índice que incorpore 

estes fatores. Um dos índices que tem sido bastante utilizado para vacas leiteiras é o índice de 

temperatura do globo negro e umidade (ITGU) com faixas que determinam o grau de estresse. 

Para ovinos e caprinos, vários pesquisadores têm usado este índice, contudo não existe ainda 

uma tabela que determine os valores ideais para estas espécies. 
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3.3.1 Relação dos níveis plasmáticos de cortisol, glicose e creatina fosfoquinase com o 

estresse pré-abate 

 

O sangue funciona como veículo de comunicação entre os órgãos e os diversos 

tecidos, o mesmo é responsável por carrear oxigênio, nutrientes e o dióxido de carbono 

gerado durante o metabolismo respiratório para a excreção pulmonar. Dessa forma, o aumento 

na frequência respiratória causada por variações edafoclimáticas podem influenciar nos 

parâmetros hematológicos dos animais (SCHMIDT-NIELSEN, 1996), principalmente, 

quando estes são expostos diretamente a ambientes com elevadas temperaturas e intensa 

radiação solar.  

Em condições de elevadas temperaturas, na tentativa de eliminar o calor em 

excesso o organismo por meio de seus mecanismos fisiológicos promove a vasodilatação 

periférica fazendo com que o sangue flua para periferia do corpo, onde através das formas 

latentes, condução, convecção e radiação ocorrerá a perda de calor para o ambiente na 

presença de gradiente térmico (HABEEB et al., 1992). Da mesma forma, em uma situação de 

estresse por frio, o organismo promove uma vasoconstricção periférica fazendo com que o 

sangue fique retido nos órgãos internos, reduzindo a perda de calor do corpo para o ambiente. 

Os constituintes sanguíneos também podem ser alterados em função do ambiente 

(VIANA et al., 2002), da hora do dia (JAIN,1993), elevadas temperaturas, altitude e esforço 

físico, que fazem com que os tecidos solicitem ao organismo maior quantidade de oxigênio.  

Em casos de manejo pré-abate mais estressante, os animais elevam os níveis 

plasmáticos de cortisol. Em resposta ao estresse psicológico, preparam seu organismo com 

suprimento extra de energia, permitindo a "reação de luta ou fuga". O cortisol é o mais 

abundante hormônio adreno-cortical secretado, em resposta à liberação do hormônio adreno-

corticotrófico (ACTH) pela hipófise em situações de estresse. Sua função está na regulação do 

catabolismo de carboidratos e proteínas (KOOPMANS et al., 2005), e sua quantificação no 

soro sanguíneo tem sido bastante utilizado para verificar o nível de estresse ao qual o animal 

foi submetido durante o seu sistema de criação ou em situações que antecedem o abate 

propriamente dito (MARIA et al., 2004). A liberação se dá pela córtex adrenal, resultando em 

elevada concentração de glicose plasmática, por meio do aumento da glicogenólise hepática 

e gliconeogênese associada ao catabolismo da proteína. O hormônio também é necessário 

para a efetividade das funções das catecolaminas, especialmente na mobilização de ácidos 

graxos voláteis (SHAW e TUME, 1992; SHAW e TROUT, 1995). O efeito final 
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dessas alterações metabólicas é aumentar a glicose sanguínea até seu nível normal e 

armazenar glicogênio para suprir de energia (NELSON e COX, 2002). 

Grandin (1994) observou que em situações de extremo estresse, os valores de 

cortisol podem dobrar ou quadruplicar. D'Souza et al. (1998) observaram que há muitas 

diferenças individuais em um mesmo grupo, alguns suínos podem ter aumento à resposta 

hormonal, quando comparados com outros, isto dificulta a comparação das respostas 

dos estressores de diferentes intensidades. No entanto Shaw et al. (1992, 1995) sugeriram que 

na comparação de dois tratamentos, em relação ao estresse, aquele grupo que produzir cortisol 

em valores médios inferiores, seja adotado como o menos estressante, portanto, 

não prescindindo de padrões preestabelecidos.  

Warriss et al. (1998) e Gispert et al. (2000) mediram as concentrações plasmáticas 

de cortisol e encontraram correlação positiva entre os níveis de cortisol e o grau de lesões de 

pele, causadas por brigas entre os suínos no manejo. Bertoloni e Silveira (2003) observaram 

que suínos insensibilizados com dióxido de carbono ou com corrente elétrica possuem 

diferentes níveis de cortisol. Warriss et al. (1998) e Pérez et al. (2002) avaliaram tempos 

diferentes de transporte e constataram diferença significativa nas concentrações de cortisol, no 

entanto Warriss et al. (1998) e Barton-Gade e Christensen (1998) ao submeterem suínos a 

diferentes densidades de transporte, não constataram diferença neste hormônio. 

A resposta ao estresse tem como finalidade manter e/ou restaurar a homeostase do 

organismo lesado, mantendo a estabilidade hemodinâmica, preservação de aporte de oxigênio 

para tecidos nobres, mobilização de substrato calórico (glicose), redução de efeitos dolorosos 

e manutenção de temperatura corpórea (STOCCHE et al., 2001) 

A principal resposta endócrina ao estresse é caracterizada como o aumento da 

secreção de hormônios pituitários e ativação do sistema nervoso simpático. Logo após esta 

primeira resposta do organismo, o hipotálamo sensibiliza a glândula pituitária a secretar 

hormônios importantes para a homeostase do organismo, dentre eles o hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), transportado pela corrente sanguínea, que irá sensibilizar a 

região cortical das glândulas adrenais a fim de aumentarem a produção e consequentemente a 

secreção de cortisol e aldosterona (STOCCHE et al., 2001). 

O cortisol altera notavelmente o metabolismo, principalmente o metabolismo de 

carboidratos, gordura e proteínas. Esta mudança disponibiliza um maior volume de substrato 

energético circulante para as células, também auxilia na redução do consumo especialmente 
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de glicose por algumas células com menor importância no momento de estresse (GUYTON e 

HALL, 2006).  

O cortisol também provoca uma redução moderada na taxa de utilização de 

glicose pela maior parte das células do organismo. Embora o mecanismo desta redução não 

esteja bem elucidado, acredita-se que o cortisol retarde a velocidade de utilização de glicose 

em algum ponto entre sua entrada nas células e sua degradação final (GUYTON e HALL, 

2006).  

Tanto o aumento da taxa de gliconeogênese quanto a redução na taxa de utilização 

de glicose pelas células provocam elevação da concentração sanguínea de glicose. Este 

aumento de concentração por sua vez estimula a secreção de insulina, porém a estimulação 

não é tão eficiente na manutenção dos níveis normais de glicose plasmática (ZALOGA e 

MARIK, 2001). As mensurações bioquímicas, especialmente o cortisol e a glicose tem se 

mostrado importantes referências para a avaliação da dor e do estresse por meio indireto. 

A creatina fosfoquinase (CPK) é a enzima mais sensível para indicar uma lesão 

muscular, e funciona como um marcador de lise celular para músculos cardíaco e esquelético. 

A CPK é geralmente associada com a regeneração do ATP em sistemas contráteis ou de 

transporte. Sua função predominante ocorre nas células musculares, onde está envolvida no 

estoque de creatina fosfato (molécula química altamente energética). Cada ciclo de contração 

muscular resulta em uso de creatina fosfato, com produção de ATP. Isto resulta em níveis 

relativamente constantes de ATP muscular. A CPK é amplamente distribuída nos tecidos com 

maiores atividades, sendo encontradas em maiores concentrações na musculatura esquelética, 

cardíaca e tecido cerebral. Condições em que determinam o aumento de CPK na corrente 

sanguínea podem ser exemplificadas pela distrofia muscular, estresse muscular, injeções 

intramusculares, exercício extenuante, dentre outros (ANDREOLI et al., 1997). 

Esta enzima apresenta-se como exame bioquímico mais sensível para avaliação do 

dano muscular (SILVA et al., 2007). Um aspecto de elevada importância relaciona-se ao 

período de recuperação entre as sessões de treinamento em humanos, pois quando ocorrerem 

danos nos tecidos musculares, a enzima CPK, com vasta distribuição no tecido contrátil, flui 

para a linfa, via interstício e entra na corrente sanguínea (SMITH, 2000).  

A CPK também pode se elevar devido à crise convulsiva em que o animal se 

debata e traumatize os músculos esqueléticos (PASTOROVÁ et al., 2000). Incremento 

significativo de CPK pode ocorrer em bovinos transportados por longos períodos (TADICH et 
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al., 2000), devido ao esforço físico a que são submetidos os animais. Outro fator de aumento 

da CPK está relacionado aos exercícios praticados por cavalos (BANLOGH et al., 2001). 

 

3.4 Operações pré-abate para ovinos 

 

O manejo pré-abate corresponde à etapa final da criação dos animais, fase que 

antecede o abate propriamente dito. É um processo complexo, que dura aproximadamente 24 

horas e é considerada a etapa da cadeia produtiva que exerce provavelmente maior influência 

nos índices de qualidade e quantidade do produto final, causando estresse e comprometendo o 

bem-estar animal (COOK, 1999).  

Essa etapa inclui uma série de atividades envolvendo a preparação e o manejo dos 

animais para o transporte e abate, são eles: tempo de jejum, embarque, transporte, 

desembarque, alojamento nas baias do frigorífico e período de descanso (espera) e 

atordoamento. Se essas atividades não forem realizadas adequadamente podem ocorrer perdas 

quantitativas e qualitativas na carne. São muitos os potenciais agentes estressores envolvidos 

no manejo pré-abate, os quais podem ocasionar alterações fisiológicas e metabólicas 

decorrentes do desconforto físico e/ou emocional (DALLA COSTA et al., 2006). 

A qualidade final da carne representa uma das principais preocupações, 

especialmente para consumidores mais exigentes. Há uma associação direta entre a qualidade 

da carne com o manejo antes do abate, seja na propriedade, no transporte dos animais ou no 

abatedouro (SANTOS et al., 2010). Por esta razão, estudos direcionados a melhorias durante 

as etapas pré-abate são fundamentais. 

Os métodos para aquisição de carnes com padrões superiores de qualidade passam 

obrigatoriamente pela maneira como os animais são tratados, levando em consideração o 

bem-estar dos animais destinados ao abate. Nos últimos anos têm sido implantados cuidados 

com o bem-estar animal e técnicas de abate humanitário, que visam à obtenção de carcaças 

em conformidade com a qualidade desejável para a obtenção de uma carne saudável 

(CIVEIRA et. al., 2006). De acordo com Renner (2008), os animais devem sofrer o mínimo 

possível e precisam ser tratados sob condições humanitárias em todas as etapas que 

antecedem sua morte. 

O manejo pré-abate em animais envolve atividade muscular, assim como o 

estresse causado por fatores físicos e emocionais. O efeito do exercício no metabolismo de 

energia e produção de metabólitos varia de acordo com a intensidade e duração dos 
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exercícios. Durante o carregamento, a demanda de energia é de menos de 60% do consumo 

máximo de oxigênio, 50% a 80% dos substratos oxidados derivam da gordura (60% ou menos 

derivam do sangue) e a maioria da glicose utilizada deriva da redução do glicogênio. Portanto, 

diferentes estressores associados ao aumento da atividade muscular durante o período pré-

abate pode causar diferentes efeitos nas reservas de energia presente nos músculos 

(HENCKEL et al., 2002).  

Bertoloni e Silveira (2003), por meio de suas pesquisas, mostraram que há 

indícios de que o manejo pré-abate é estressante para os animais e influencia, negativamente, 

o seu bem-estar, interferindo nos níveis de cortisol, lactato, creatina fosfoquinase e na 

frequência cardíaca. 

A intensidade, o período, tipo e duração de estressores antes do abate possui um 

efeito variável no uso e reabastecimento das reservas de energia nos músculos, entretanto, eles 

também têm efeito variável no metabolismo pré e pós-abate, declínio do pH e qualidade da 

carne (GREGORY, 1998). Este fato é evidenciado pela associação entre indicadores de 

estresse e da ocorrência de carnes DFD (escura, firme e seca) em suínos (WARRISS et al., 

1998). 

Exercícios antes do abate podem reduzir o nível de glicogênio e, 

consequentemente, aumentar o pH final dos músculos de animais com dieta normal, assim 

como, dieta com alto teor de carboidrato. Contudo, exercício imediatamente antes do abate 

pode também ser responsável por um aumento na ocorrência de carne PSE (pálida, flácida e 

exsudativa), devido ao aumento da temperatura do músculo e aumento na taxa metabólica 

(GREGORY, 1998).  

Estudos demonstram que a qualidade da carcaça e da carne, que é o produto final, 

é influenciada pelo tipo de manejo que os animais recebem durante o período imediatamente 

antes do abate (WARRISS e BROWN, 1994). A privação de alimento por 48 horas antes do 

abate tem mostrado muitos benefícios, tais como, economia de alimento por animal, redução 

de mortalidade no transporte, melhoria no sangramento e redução da quantidade de resíduos 

nas vísceras no abate (BEATTIE et al., 2002). Se o trato gastrointestinal do animal for 

perfurado durante o processo de evisceração, as carcaças podem ser contaminadas com 

bactérias do trato gastrointestinal, sendo o risco reduzido se o estômago do animal estiver 

vazio na hora do abate.  

O manejo pré-abate possui ainda outra grande vantagem, o jejum antes do abate 

reduz a incidência de carnes PSE. No entanto, tais ganhos em economia e produto de 
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qualidade devido à privação do alimento podem ser negativos com relação à diminuição no 

rendimento de carcaças, levando a lesões nas carcaças causadas por brigas, incidência de DFD 

devido ao prolongado estresse pré-abate e redução no bem-estar do animal (WARRISS, 

1998). 

 Beattie et al. (2002) concluíram que a privação de alimento por 12 horas pré-

abate não influencia o desempenho, peso da carcaça, qualidade da carne e o bem-estar dos 

animais. O produtor se beneficia na economia de ração/animal, redução de resíduos e os 

consumidores se beneficiam com a aquisição de alimento saudável e seguro. É importante 

também garantir o fornecimento constante de água aos animais até o momento do embarque. 

Atualmente, o efeito do exercício e manejo em diferente intensidade, período e 

duração nas reservas de glicogênio, assim como, suas relações na qualidade da carne, ainda 

não foram claramente estabelecidas. O grande número de fatores envolvidos no período pré-

abate, tais como, manejo durante o carregamento e descarregamento de animais, duração do 

transporte, tempo de jejum, tempo de espera entre o descarregamento e abate, temperatura 

ambiente e as interações com genótipos diferentes são provavelmente responsáveis pela larga 

variação dos resultados já encontrados (SOUZA, 2012). 

 

3.5 Embarque dos ovinos até o caminhão de transporte 

 

O embarque dos animais na fazenda é uma das etapas do processo pré-abate que 

mais requer atenção dos funcionários envolvidos, pois é o momento em que os animais 

estarão susceptíveis a desencadear reações de estresse devido às práticas utilizadas durante a 

entrada no caminhão para o transporte até o abatedouro (PEREIRA e LOPES, 2006). Outro 

fator que pode ocasionar estresse nos animais destinados ao abate, no momento do embarque, 

é o fato de eles precisarem abandonar o local que estavam habituados a viver. 

De acordo com Barbalho et al. (2004), se tratando das práticas adequadas de 

manejo nessa fase, o que ocorre na maioria das vezes durante o processo de embarque é que 

os responsáveis por embarcar os animais nos caminhões de transporte não têm nenhum 

conhecimento dos princípios básicos do bem-estar. Além disso, utilizam ferrões ou choques 

elétricos, comprometendo a qualidade da carcaça, que poderá sofrer lesões durante o processo 

“forçado” de condução e entrada dos animais no caminhão de transporte (BARBOSA FILHO 

e SILVA, 2004). 
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É importante que se evite o embarque de animais debilitados, desnutridos, doentes 

ou machucados (COSTA et al., 2008). Animais em pastos distantes devem ser conduzidos 

com pelo menos um dia de antecedência para o local próximo ao embarque, para que nesse 

momento os animais estejam descansados e hidratados. Deve-se conduzir os animais ao 

caminhão de transporte sem correrias e gritos, não pressionando o rebanho e nem misturando 

os lotes. Caso haja necessidade, a mistura de lotes deve ser realizada em um curral com, no 

mínimo, 24h de espera (GOMIDE et. al., 2006). 

O embarque deve ser realizado de forma tranquila, sem pressa e correria, evitando 

excitações, maus tratos desnecessários e cães ao redor, podendo garantir o máximo de bem-

estar aos animais (RENNER, 2008). Um dos pontos críticos do embarque é o desnível do piso 

do caminhão com o da rampa de embarque que geralmente causa lesões na parte dorsal dos 

animais. 

 

3.6 Transporte dos ovinos até o abatedouro 

 

O transporte é uma das etapas que causam maior nível de estresse  no período pré-

abate. De acordo com Vieira et al. (2010), é necessário a realização de uma avaliação dos 

fatores que têm influência sobre a redução de perdas, mesmo que seja pontual ou generalizada 

em todo o processo produtivo. O transporte consiste na tarefa de encaminhar os animais do 

local de criação até o abatedouro, podendo ser executada em diferentes condições, distância e 

tipos de vias (BARBOSA FILHO, 2008). 

O transporte dos animais em rodovias remete a um fator muito importante que 

deve ser levado em consideração, o fator econômico, pois esse tipo de transporte pode causar 

estresse físico, psicológico e fisiológico em animais de produção (KNOWLES, 1998), além 

de efeitos deletérios sobre a saúde, bem-estar, desempenho dos animais, e finalmente, sobre a 

qualidade do produto final (VON BORELL, 2001).  

O bem-estar dos animais durante o transporte deve ser avaliado por meio do 

comportamento, parâmetros fisiológicos e de medidas de qualidade de carcaça. Além disso, 

deve-se salientar que a saúde é uma parte importante do bem-estar, onde se faz necessário 

manter um controle sobre as condições do transporte, evitando lesões, doenças ou até mesmo 

a morte do animal. Pesquisas realizadas no Brasil indicam altas percentagens de carcaças de 

bovinos machucadas, chegando a atingir 84,2% na região do Pantanal do Mato Grosso do Sul 
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(ANDRADE et al., 2008). Esse resultado é certamente devido ao transporte deficiente e 

condições de manejo.  

A Comissão da União Europeia publicou, em janeiro de 2005, um regulamento 

relacionado à proteção dos animais durante o transporte que estabelece regras específicas para 

atender o bem-estar dos animais durante o transporte. Em 2006, a Organização Mundial de 

Saúde Animal (OIE), adotou novos padrões para proteção dos animais durante a etapa 

correspondente ao transporte. As novas normas recomendam que o transporte seja mantido 

com espaço suficiente para os animais deitarem, levando em consideração o clima e a 

capacidade de ventilação dos veículos (OIE, 2006). Para validar as novas regras, a OIE criou 

em cada país membro uma comissão de pesquisadores para investigar e incentivar a 

implantação de padrões globais de bem-estar no transporte. 

Bradshaw et al. (1996) constataram que os ovinos possuem tendência a deitarem-

se menos que suínos durante o transporte, ainda que tenham espaço suficiente para realizá-lo. 

Os ovinos, especificamente, não se deitam imediatamente após o início de um transporte, 

geralmente costumam deitar nas primeiras 4 às 10h quando possuem espaço suficiente 

(KNOWLES et al., 1998). De acordo com Grandin (2000), durante percursos curtos os ovinos 

não ficam suceptíveis a deitar, na maioria das vezes deitam durante os percursos longos, que 

são viagens com mais de 4h.  

O transporte é considerado o evento mais estressante para os animais. Na maioria 

dos países produtores de carne, os caminhões são as principais formas de transporte dos 

animais para o abate. Logo após o embarque, é importante que se observem como os animais 

estão sendo transportados até o abatedouro. Neste ponto é necessário estar atento a alguns 

aspectos como: a densidade de carga do caminhão (Kg/m²), tempo de viagem até o 

abatedouro (horas), tempo de restrição alimentar e de água, condições ambientais da viagem 

(temperatura do ar e UR%) e condições das rodovias (trepidações e solavancos) (BARBOSA 

FILHO e SILVA, 2004). 

Segundo Braggion e Silva (2004), o transporte representa a segunda maior causa 

de lesões em carcaças, devido à alta densidade de carga associada com maior reação de 

estresse, risco de contusão e números de quedas, por isso o número de animais a ser 

transportado deve ser considerado, já que uma super ou sublotação irão causar problemas de 

lesões e quedas durante o transporte. De acordo com Knowles (1999), o transporte rodoviário, 

em condições consideradas desfavoráveis, como por exemplo, o aumento da temperatura, 
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tempo de jejum, desidratação, fadiga, pode provocar a morte dos animais ou conduzir a 

contusões, perda de peso e estresse dos animais.  

Alguns dos principais fatores que afetam o bem-estar dos animais durante o 

transporte são: atitudes bruscas com os animais, necessidade de instrução às pessoas 

responsáveis pelo manejo durante essa etapa, mistura de animais de diferentes grupos sociais, 

métodos de condução, densidade de estocagem, comprimento da viagem, aumento da 

susceptibilidade à doença.  

Segundo Paranhos da Costa et al. (2012), para que o bem-estar possa estar 

presente durante o transporte, é necessário que todos os participantes da cadeia produtiva 

sejam devidamente treinados e informados sobre como conduzir os animais, alcançando dessa 

forma um eficiente sistema de exploração e manutenção animal. De acordo com Braun 

(2000), deve haver planejamento cuidadoso das viagens, e para isso é necessário serem 

selecionados veículos adequados. Para Costa el al. (2010), quando as condições de transporte 

não são boas, com estradas ruins, viagens longas, caminhões e compartimentos de carga em 

mau estado de conservação e direção sem cuidado, o estresse provavelmente será mais intenso 

e os riscos de ferimentos e de mortes de animais durante a viagem aumentam 

consideravelmente. 

O espaço disponível deve ser eficiente para todas as espécies e a distância também 

é um fator que apresenta uma maior preocupação com o bem-estar dos animais. Segundo a 

Directiva Européia 95/29/EC, a densidade de transporte deve ser de 0,2 m
2
 por cordeiro com 

peso inferior a 55 kg, mas não específica a superfície mínima do transporte. Se a viagem for 

muito longa se faz necessário ter-se um local programado onde os animais terão fornecimento 

de água e alimento. Contudo, esse tipo de viagem, mais longa, deve ser evitado, pois além do 

estresse ocasionado pelo transporte, ainda tem o desgaste pelo tempo de viagem.  

Os padrões de densidade aceitáveis por estas normas durante o transporte vão 

depender do peso do animal e do estado fisiológico. Assim, em viagens de 3 a 4 horas, os 

animais têm que ser agrupados por peso, no caso dos ovinos dependerá do estado fisiológico, 

ocupando uma área de 0,20 a 0,50 m² por animal (COCKRAM, 2007; TERLOUW et al., 

2008). 

De acordo com as regras de bem-estar no transporte de animais de produção 

exigido pela União Europeia, os veículos usados para o transporte por 8 horas ou mais terão 

que ser aprimorados e oficialmente aprovados. Todos os novos veículos usados para longas 

distâncias precisam ser equipados com um sistema de navegação por satélite; dispositivo que 
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permita a adaptação do microclima do veículo para os animais e treinamento obrigatório de 

motoristas e criadores envolvidos na operação.  

Com o intuito de promover uma viagem tranquila, com o menor transtorno 

possível para os animais, os veículos devem ser conduzidos com cuidado, onde paradas 

bruscas e reviravoltas devem ser evitadas, especialmente em estradas com curvas acentuadas.  

Os níveis vibratórios de um veículo de transporte (no caso, caminhão) podem variar com o 

tipo de suspensão, calibragem de pneus, tipo de amortecedores, velocidade (constante, 

aceleração ou frenagem), tipo e peso da carga, qualidade das rodovias etc. (FRANCHINI, 

2007; IDAH et al., 2009; WALBER e TAMAGNA, 2010). Deve-se fazer um planejamento 

do percurso do transporte, pois quanto pior forem as condições das estradas, maior será o 

tempo gasto na viagem e mais os animais estarão submetidos a condições adversas que 

poderão implicar na qualidade do produto final. 

O transporte dos animais a partir da propriedade até a indústria, também submete 

os animais ao estresse e, muitas vezes, aos maus tratos. Esta é uma preocupação dos países da 

União Europeia (UE) que já está chegando aos frigoríficos brasileiros, como grandes 

interessados, uma vez que, as condições de transporte rodoviário, bem como o manejo 

inadequado nas fazendas, afetam o bem-estar dos animais e podem gerar perdas econômicas 

devido às lesões e consequente diminuição de rendimento ou benefícios sobre a qualidade da 

carne. Segundo a Federação de Veterinários da Europa, os animais deveriam ser abatidos o 

mais próximo do local de criação possível, o transporte por longas distâncias de animais vivos 

deveria ser substituído, sempre que possível pela comercialização apenas de carcaças. 

Existem vários tipos de veículos utilizados para transportar as diferentes espécies 

de animais. Equinos e bovinos são normalmente transportados em veículos com um andar, já 

suínos e ovinos podem ser transportados em veículos de dois ou três andares. Aves e coelhos 

geralmente são transportados em caixas empilháveis.  

No veículo, deve haver espaços de ar entre as linhas de grades ou módulos. 

Alguns veículos tem ar-condicionado, outros possuem áreas que podem ser abertas 

lateralmente para permitir a ventilação natural. Alguns mal projetados impedem a 

possibilidade de ventilação, e outros mais simples possuem barras abertas nos lados. O último 

pode fornecer boa ventilação, mas pouca proteção contra ferimentos em situações de acidente.  

Alguns veículos são adaptados para o uso de rampas, enquanto outros possuem 

elevadores hidráulicos. Muitos têm rampas de carga muito íngremes que causam mal-estar em 

todos os animais carregados. As rampas muito inclinadas dificultam tanto a subida quanto a 
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descida dos animais, principalmente os mais jovens, provocando possivelmente acidentes, 

ferimentos, agitação e sofrimento aos animais. Portanto, a inclinação das rampas não deve ser 

superior a 27°, ou seja, 50% em relação à horizontal para caprinos e ovinos, possuindo uma 

largura mínima de 1,20 m com proteções laterais para evitar fugas e quedas (AMARO, 2007). 

Segundo Braun (2000), o custo do frete no transporte de suínos vivos, por 

exemplo, gira em torno de 1% do custo total dos animais terminados, mas, certamente 

diminui com o aumento do número de animais transportados em cada viagem. Isto faz com 

que, nem sempre o espaço médio ideal por animal – de 0,5 m
2
 para animais de 100 kg – seja 

respeitado pelo transportador. 

As principais perdas no transporte iniciam no embarque, perduram ao longo do 

trajeto e terminam no desembarque. Lotações exageradas produzem hematomas, arranhões, 

fraturas ósseas, mortes e estresse. Superlotação resulta em escoriações e lesões corporais 

produzidas por choques com a carroceria e aumenta os custos. Em todos os casos, 

compromete a qualidade da carne, o rendimento industrial e a lucratividade (BRAUN, 2000). 

Outros fatores que também requerem cuidado para evitar perdas durante o processo são a 

ventilação e o tempo de transporte.  

O bem-estar animal deve ser visto de forma ampla, desde as instalações na 

criação, passando pela alimentação, considerando os aspectos sanitários e genéticos e, 

finalmente, o transporte e o abate em estabelecimentos adequados. 

 

3.7 Desembarque e Espera pré-abate 

 

Assim como nas etapas anteriores, o desembarque dos animais no abatedouro é 

um momento que também requer atenção, devido ser responsável por diversos tipos de lesões 

físicas e traumáticas que podem interferir diretamente na qualidade do produto final dos 

animais. 

Segundo Pereira (2006), para realizar o desembarque dos animais do caminhão de 

transporte para o local destinado à espera pré-abate, os procedimentos deverão ser 

basicamente os mesmos adotados para o embarque na fazenda, ou seja, cuidados como o de se 

evitar o uso de equipamentos que causem danos, como bastões de madeira, para forçar a 

descida dos animais do caminhão.  

Ao chegar ao abatedouro além de cansados, os animais chegam a um ambiente 

estranho. O objetivo é desembarca-los nos currais de espera de maneira calma e controlada, 
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de modo que isso seja fácil e possível para eles e para as pessoas que os manejam (ALMEIDA 

et al., 2008). Para Costa et al. (2010), o ideal é que os animais desçam a passo e sem pressa, 

caso não consigam sair naturalmente, deve-se estimular sua saída através do uso da fala, 

batidas de palmas, movimentos laterais do caminhão, dentre outros. De acordo com Brasil 

(2000), os animais devem ser descarregados o mais rápido possível após a chegada ao 

abatedouro. Contudo, se for inevitável a espera, os animais devem ser protegidos contra 

condições climáticas extremas e dispor de ventilação adequada. 

Segundo as regras contidas no R.I.I.S.P.O.A. – Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, o estabelecimento responsável pelo 

recebimento dos animais fica obrigado a realizar medidas adequadas quanto a evitar maus 

tratos aos animais durante o momento do desembarque, deixando clara a proibição do uso de 

instrumentos pontiagudos ou de quaisquer outros que possam lesar o couro ou a musculatura 

do animal (BRASIL, 1980). 

É fundamental que logo após o desembarque no abatedouro, os animais tenham a 

sua disposição um local, curral de espera, onde permanecerão por um tempo suficiente para 

que se acalmem e descansem da viagem, antes de prosseguirem para as próximas etapas do 

abate (DEVINE et al., 2006). 

Além disso, as instalações dos frigoríficos devem ser desenvolvidas segundo os 

princípios racionais de trabalho que tem como objetivo uma maior eficiência, minimização do 

estresse e maximização da segurança para animais e funcionários envolvidos no manejo. Estes 

objetivos, quando alcançados, tendem à otimização dos recursos utilizados durante o manejo, 

resultando em maior eficiência econômica da atividade pecuária (Costa, 2002). Construções 

mal planejadas e com manutenção inadequada contribuem para a ineficiência, podendo 

provocar lesões nos rebanhos e nos humanos, além da perda de tempo e de dinheiro. Se os 

períodos de descanso da viagem são considerados como um meio de prevenir os efeitos da 

privação alimentar e da água, vários pontos devem ser levados em conta. 

De acordo com o artigo 110 do R.I.I.S.P.O.A., os animais devem permanecer em 

descanso, jejum e dieta hídrica nos currais por 24 horas, podendo este período ser reduzidos 

em função de menor distância percorrida (BRASIL, 1968; BRASIL, 1980). O período de 

descanso ou dieta hídrica no abatedouro é o tempo necessário para que os animais se 

recuperem totalmente das perturbações causadas pelo deslocamento da propriedade até o local 

destinado ao abate (ROÇA, 2001). 
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Períodos de descanso de uma hora, por exemplo, são insuficientes e podem até ter 

efeitos negativos sobre o bem-estar. Knowles et al. (1993) encontraram que a recuperação 

depois de longas viagens ocorreu ao longo de três fases e que, após 24 horas de descanso os 

ovinos pareciam ter se recuperado do estresse. Tem sido sugerido que, pelo menos, oito horas 

de descanso são necessárias para obter uma verdadeira recuperação (KNOWLES, 1998). 

O descanso tem como objetivo principal reduzir o conteúdo gástrico para facilitar 

a evisceração da carcaça (THORTON, 1969) e também restabelecer as reservas de glicogênio 

muscular (BARTELS, 1980; SHORTHOSE, 1991), tendo em vista que as condições de 

estresse reduzem as reservas de glicogênio antes do abate (BRAY et al., 1989). 

Os currais de descanso devem oferecer um ambiente tranquilo e um manejo 

adequado para permitir que os animais se recuperem do estresse gerado durante as etapas de 

embarque, transporte e desembarque. Para isso, as instalações devem disponibilizar espaço, 

água limpa e disponível em todos os bebedouros, para que os animais se recuperem da 

desidratação ocasionada pelo transporte. Deve haver espaço suficiente para que os animais 

possam se deitar sem risco de haver amontoamento (LUDTKE et al., 2012). 
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4 METODOLOGIA 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Veados, localizada no município de 

Quixadá-CE (Latitude 04˚58’15’’S, Longitude 39˚00’54’’O e 189m de Altitude) e no 

Abatedouro Multicarnes, localizado no município de Maracanaú-CE (Latitude 03˚52’36’’S, 

Longitude 38˚37’32’’O e 40m de Altitude).  

Foi realizado o acompanhamento de dois transportes dos animais, que ocorreram 

entre os meses de novembro de 2013 e janeiro de 2014. Em cada transporte foram utilizados 

50 ovinos machos mestiços (Santa Inês/Morada Nova), não castrados, com 5 a 6 meses de 

idade (Tabela 1). Os animais apresentavam jejum hídrico e alimentar de 24h. Dos 50 

cordeiros, foi retirada uma amostra representativa de 10 animais (Figura 2), selecionados 

quanto ao peso, coloração da pele e idade. 

 

Figura 2 – Fluxograma do número de animais utilizados durante o experimento. 

 

 

Tabela 1- Média de idade e peso dos animais utilizados no experimento. 

Parâmetros Coleta 1 Coleta 2 

Idade (meses) 6 6 

Peso Vivo (kg) 37,4 35,4 

 

Depois de realizar a seleção, os animais foram devidamente identificados com uso 

de fitas de tecido com cores distintas que tornaram possível diferenciá-los dos demais e 

facilitar a coleta dos dados. 

As coletas dos parâmetros ambientais (temperatura e umidade relativa do ar), dos 

parâmetros fisiológicos (frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura da 

superfície e temperatura retal) e dos parâmetros bioquímicos (glicose, cortisol e creatina 
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fosfoquinase) foram realizadas nas três etapas pré-abate (embarque, transporte e 

desembarque). 

Foi realizado todo o acompanhamento das etapas pré-abate, desde o embarque na 

fazenda, durante o transporte até chegar ao desembarque no abatedouro.  

Com os animais já identificados, deu-se início à coleta dos dados. Na etapa 

correspondente ao embarque foram acopladas Miniestações meteorológicas e Data logger da 

marca onset
®

, modelo U23-001 HOBO Pro v2 (Figura 3) posicionados na altura da cernelha 

dos animais, no local onde os animais ficavam alojados antes de seguir para o transporte, com 

o intuito de determinar a condição de conforto térmico dos animais momentos antes do 

embarque para o abatedouro. Para isso, esse aparelho foi anteriormente programado para 

registrar os valores de temperatura do ar (Ta) e umidade relativa do ar (UR) em intervalos de 

10min durante 1h, tempo necessário para a realização das outras coletas. 

 

Figura 3 – Modelo do Data Logger utilizado no experimento. 

 

 

Fonte: Google. 

 

Os animais selecionados foram submetidos à contenção física para realização das 

coletas de sangue por punção da veia jugular (Figura 4). Foram utilizados tubos BD 

Vacutainer
®

 de 4ml, com anticoagulante (EDTA) para determinação da creatina fosfoquinase, 

(Fluoreto de Sódio) para determinação da glicose e sem anticoagulante (Siliconizado) para 

obtenção do soro sanguíneo e posterior determinação do cortisol. Os tubos, agulhas e 

adaptadores BD Vacutainer
®

, usados em conjunto, constituem um sistema para coleta de 

sangue venoso. 
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Figura 4 – Coleta de sangue por venopunção jugular em cordeiros. 

 

  
Fonte: Próprio autor. 

 

Coletou-se o sangue inicialmente com o tubo sem anticoagulante, depois com o 

tubo contendo EDTA e logo em seguida com o tubo contendo fluoreto de sódio de cada 

animal, de acordo com a NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standard). 

Esses tubos eram invertidos de 8 a 10 vezes para homogeneização adequada, caso contrário 

poderia haver formação de coágulos, o que poderia levar a resultados incorretos. Esses tubos 

foram armazenados verticalmente em suportes apropriados e inseridos no interior de uma 

caixa de isopor previamente refrigerada à temperatura ideal (entre 4˚ e 25˚C) para manter as 

amostras seguras até sua chegada ao laboratório para realização das análises. 

O laboratório responsável por fazer as análises de glicose e creatina fosfoquinase 

foi o BIOCIÊNCIA, localizado em Fortaleza-CE, onde as amostras foram entregues ao final 

do dia, devidamente etiquetadas e armazenadas, logo após o término de todas as coletas. As 

amostras de cortisol foram enviadas para avaliação ao laboratório de apoio, o TECSA, em 

Belo Horizonte-MG. Foram utilizados kits comerciais da marca Labtest para a determinação 

da glicose (Glicose Liquiform) e creatina fosfoquinase (CK-NAC Liquiform), seguindo as 

recomendações do fabricante. 
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Depois de realizada a coleta de sangue, ocorreu um intervalo de 5min para o início 

das próximas coletas, que foram dos parâmetros fisiológicos. Para obtenção da temperatura da 

superfície corporal dos cordeiros utilizou-se uma câmera termográfica de infravermelho, 

marca Flir Systems e modelo Flir i3 (Figura 5). As imagens foram capturadas a um metro de 

distância dos animais, conforme metodologia aplicada em ovinos por Nogueira et al. (2013), e 

realizadas do lado direito do animal, de modo a obter a real flutuação da temperatura corporal, 

evitando que os processos digestivos ocorridos no rúmen tivessem participação no aumento 

da temperatura superficial (SOUZA et al., 2012). A câmera possui um calibrador interno 

automático da temperatura. Foi considerada uma emissividade de 0,98, a qual é indicada pelo 

fabricante para tecidos biológicos. As imagens termográficas geradas possuem resolução de 

160 x 120 pixels, onde cada pixel representa um ponto de temperatura. Foram realizadas 

quatro fotos por animal. Posteriormente, essas imagens termográficas foram analisadas pelo 

software Flir QuickReport
©

 1.2, disponibilizado pelo fabricante da câmera, para obtenção da 

temperatura superficial média de cada região corporal a ser estudada, que foram: a fronte, o 

membro pélvico, o membro torácico (antebraço e braço), o ventre e a região cervical dos 

animais. 

 

Figura 5 – Imagem da Câmera Termográfica de Infravermelho. 

  

 

Fonte: Próprio autor. 
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A termografia de infravermelho (TIV) pode ser usada para avaliar a temperatura 

da pele, devido ao calor irradiado no espectro infravermelho, sem interferir nas reações 

comportamentais do animal (LUDWIG, 2007). Pode ser definida como uma técnica não-

invasiva de sensoriamento remoto que possibilita a medição de temperatura de um corpo e a 

formação de imagens termográficas (Figura 6) a partir da radiação de infravermelho. Estas 

imagens permitem a observação direta da distribuição de temperatura em uma superfície 

(KNÍZKOVÁ, 2007; ZOTTI, 2010), além de auxiliar na compreensão da termorregulação em 

razão das mudanças na temperatura superficial e o impacto das condições ambientais sobre o 

bem-estar animal (KNÍZKOVÁ et al., 2002; KOTRBA et al., 2007). 

 

Figura 6 – (A) Imagem termográfica do corpo de um dos ovinos utilizado no experimento. (B) 

Imagem de luz visível do corpo de um dos ovinos tirada com câmera normal.  

 

 

Fonte: Próprio autor. 

(A) 

(B) 
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Logo após a avaliação termográfica, foi realizada a medição da frequência 

respiratória (FR) e frequência cardíaca (FC). A FR foi obtida através da observação dos 

movimentos do flanco esquerdo do animal, numa distância de um metro do animal, contando-

se o número de movimentos durante 15s, o valor obtido foi multiplicado por quatro, obtendo-

se a frequência respiratória em movimentos por minuto. A FC foi obtida com a utilização de 

um estetoscópio, marca Rappaport Premium posicionado entre o terceiro e quarto espaço 

intercostal, em torno da articulação costocondral, onde foram contados os batimentos 

cardíacos durante 15s, esse valor foi posteriormente multiplicado por quatro para obtenção da 

frequência cardíaca em batimentos por minuto.  

Por último foi realizada a medição da temperatura retal (Tr), que foi obtida através 

da introdução de um termômetro digital de espeto (tipo vareta), marca Minipa e modelo MV-

363, (Figura 7) com ampla escala de -10ºC a 200ºC. O termômetro foi inserido diretamente 

no reto do animal, a uma profundidade de 10 cm, permanecendo por um tempo de 1 min ou 

até que houvesse a estabilização da temperatura. Após este tempo, fazia-se a leitura no visor 

do aparelho para obtenção da temperatura retal dos cordeiros. 

 

Figura 7 – (A) Termômetro digital de espeto utilizado no experimento para medição da 

temperatura retal. (B) Momento em que o termômetro retal estava sendo inserido no reto no 

animal. 

 

    

Fonte: Próprio autor. 

(A) (B) 
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Ao final dessa análise, os animais eram imediatamente embarcados no primeiro 

transporte rodoviário, que possuía aproximadamente 2,5m de comprimento e 2,20m de 

largura (0,11m²/animal) (Figura 8 e Figura 9). Logo após seguiram da fazenda até o centro 

(ACOCECE – Associação de Ovinos e Caprinos do Estado do Ceará) de Quixadá-CE, cerca 

de 20 km de distância a uma velocidade média de 40 km/h, onde foram desembarcados para 

fazer a pesagem e a troca do caminhão de transporte. Durante esse tempo os cordeiros foram 

alojados no curral de espera, onde foram avaliados novamente os parâmetros ambientais, 

nesse caso o Data Logger foi acoplado ao caminhão de transporte, com o cuidado de deixá-lo 

na altura da cernelha dos animais.  

 

Figura 8 – Primeiro transporte rodoviário onde os cordeiros foram transportados até o centro 

de Quixadá-CE. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 9 – (A) Animais utilizando a rampa de embarque para o caminhão de transporte. (B) 

Animais alojados dentro do primeiro caminhão de transporte.  

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após a troca de caminhões, foi realizada a transferência do Data Logger para o 

segundo transporte rodoviário. Foram avaliados ainda os parâmetros fisiológicos e 

hematológicos seguindo a mesma metodologia empregada na etapa de embarque dos animais. 

Esse processo durou cerca de 1h, logo após os ovinos foram alojados novamente no segundo 

transporte rodoviário, que apresentava aproximadamente 3,5m de comprimento e 2,0m de 

largura (0,14m²/animal) (Figura 10) onde seguiram viagem para o abatedouro Multicarnes, 

(A) 

(B) 
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em Maracanaú-CE, cerca de 170 km de distância a uma velocidade média de 80 km/h. Vale 

ressaltar que a estrada utilizada no transporte dos cordeiros da fazenda até a ACOCECE era 

basicamente rural, ou seja, de terra batida, bastante irregular e com curvas acentuadas. Já a 

estrada utilizada no transporte dos ovinos da ACOCECE ao Abatedouro era asfaltada e sem 

margem para grandes trepidações (Figura 11). 

 

Figura 10 – Segundo transporte rodoviário onde os cordeiros foram transportados até o 

abatedouro Multicarnes, em Maracanaú-CE. 

 

  

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 11 – (A) Tipo de estrada utilizada para a 1ª parte do transporte até a ACOCECE. (B) 

Estrada utilizada na 2ª parte do trajeto até o abatedouro  

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

 

 

(A) 

(B) 
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Figura 12 – (A) Animais alojados no 2º caminhão de transporte. (B) Animais descendo na 

rampa de desembarque no abatedouro. 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após a chegada ao abatedouro Multicarnes, em Maracanaú-CE, os ovinos foram 

desembarcados (Figura 12). Com isso, deu-se início novamente as avaliações dos parâmetros 

(A) 

(B) 
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ambientais, onde o Data Logger foi acoplado ao curral onde os animais foram alojados após a 

descida do caminhão (Figura 13), e em seguida foram realizadas as avaliações dos parâmetros 

fisiológicos e hematológicos como já descritos na etapa de embarque e transporte.  

 

Figura 13 – Animais no curral de espera no abatedouro Multicarnes. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A análise de variância (ANOVA) foi realizada pelo método dos quadrados 

mínimos para dados não-balanceados (SILVA, 1993), onde as médias de todas as variáveis 

estimadas foram comparadas pelo teste de Tukey-Kramer (p<0,05) e todas as análises foram 

realizadas utilizando o software SAS, Statistical Analysis System, (SAS Institute, 2001).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo de todo o período experimental as variáveis ambientais, temperatura e 

umidade relativa do ar, foram monitoradas constantemente para que se tivesse um 

conhecimento mais preciso sobre as condições relacionadas ao ambiente a que o animal 

estava sendo submetido. 

A Tabela 2 contém os valores do teste de médias para as variáveis, temperatura e 

umidade relativa do ar nas etapas correspondentes ao embarque, transporte e desembarque dos 

ovinos. 

 

Tabela 2 – Médias ajustadas e respectivos desvios-padrão, valores mínimos e máximos da 

temperatura do ar (Ta) e umidade relativa do ar (UR) em função das fases pré-abate de ovinos 

mestiços. 

Variável Nº Fase Média ± DP Mínimo Máximo Pr > F 

  Embarque 23,6 ± 0,27
a 

23,0 25,5 < 0,0001 

Ta (˚C) 20 Transporte 26,5 ± 0,27
b 

25,0 29,0 < 0,0001 

  Desembarque 33,2 ± 0,29
c
 31,5 35,0 < 0,0001 

  Embarque 83,9 ± 0,92
a 

76,0 89,5 < 0,0001 

UR (%) 20 Transporte 75,9 ± 0,92
b 

69,5 79,5 < 0,0001 

  Desembarque 44,9 ± 0,97
c 

41,5 50,5 < 0,0001 

a,b,c
Médias seguidas de letras minúsculas distintas, na mesma coluna, diferem 

significativamente entre si pelo Teste de Tukey (p < 5 %). 

 

A média da temperatura do ar diferiu estatisticamente a cada fase pré-abate 

avaliada (Tabela 2), provavelmente porque cada fase foi realizada em turnos diferentes. O 

desembarque foi a fase em que os animais estavam expostos aos maiores valores de 

temperatura do ar, devido esta fase ter ocorrido no turno da tarde, que historicamente é o 

turno com temperaturas mais elevadas. No embarque, que ocorreu durante a madrugada, os 

animais estavam expostos a temperaturas mais amenas. 
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Hahn (1985) relatou para ovinos tosquiados de regiões temperadas, que são mais 

sensíveis ao calor, uma zona de conforto térmico com temperatura crítica superior de 30ºC, 

nesse experimento apenas a fase do desembarque ficou acima deste limite, atingindo uma 

temperatura máxima de 35ºC. Vale enfatizar que os animais utilizados neste experimento 

foram ovinos mestiços de raças nativas, com isso, espera-se que este limite de conforto 

térmico seja maior.  

Observa-se, no que diz respeito à umidade relativa do ar (UR) durante as fases 

pré-abate, que todas as médias diferiram estatisticamente. O maior valor da umidade relativa 

foi encontrado no embarque, (83,90% ± 0,92), que foi diminuindo ao longo das fases, obtendo 

valores menores no transporte (75,95% ± 0,92) e em seguida no desembarque (44,94% ± 

0,97). Como se pode observar, a umidade relativa do ar foi decrescendo a cada fase pré-abate, 

à medida que a temperatura do ar foi aumentando. Os valores de umidade relativa do ar, no 

turno da manhã (embarque e transporte) e tarde (desembarque), foram mais elevados do que 

os encontrados por Souza et al. (2005) que, em trabalhos no sertão paraibano, descreveram 

valores médios de 61 e 41% de UR, para os turnos da manhã e tarde, respectivamente. Os 

valores de UR, encontrados no período da manhã e no da tarde, foram superiores aos relatados 

por Silva et al. (2004), onde a UR foi de 51% pela manhã e 45% a tarde, e Santos et al. 

(2005), que obtiveram UR de 53% pela manhã e 37% a tarde. 

Baêta e Souza (1997) recomendam que a UR para ovinos deva se encontrar entre 

40 e 70%. De acordo com estes autores, no presente experimento, a fase onde as condições 

ambientais mais propiciaram conforto aos ovinos foi o transporte. Nesta fase a média da 

umidade relativa do ar foi bem próxima a 70% e a temperatura do ar foi de 26,55
o
C ± 0,27, 

valores considerados dentro da zona de conforto para os animais. 

As fases correspondentes ao embarque e transporte apresentaram os maiores 

valores de UR, isso pode ser explicado pelo fato de nesses dois momentos as coletas terem 

sido realizadas no período da manhã, onde a temperatura também estava menor. Outro fator 

importante seria os animais ficarem amontoados provocando o aquecimento do corpo e 

dificultando a troca de calor com o ambiente, tanto no curral, quanto no caminhão de 

transporte. Roberto (2012) relata que para animais criados em confinamento, a umidade 

relativa do ambiente pode aumentar consideravelmente, pois os animais que estão 

aglomerados produzem vapor d’água e a taxa de passagem do ar pode não ser suficiente para 

eliminar o excesso do vapor d’água. Assim, com temperaturas elevadas e alta umidade nas 
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baias de confinamento os animais irão ter seu bem-estar bastante prejudicado, afetando 

negativamente sua produção. 

Além do monitoramento ambiental, também foram monitorados os parâmetros 

fisiológicos dos animais que são de grande importância na avaliação do conforto térmico e de 

fácil execução (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Médias e desvios-padrão da temperatura retal (Tr), frequência respiratória (Fr), 

frequência cardíaca (Fc) e temperatura superficial (Ts) em cordeiros mestiços nas fases pré-

abate.  

Fase 

pré-abate 

Nº de 

animais 

Tr 

(
o
C) 

Fr 

(mov.min
-1

) 

Fc 

(bat.min
-1

) 

Ts 

(
o
C) 

Embarque 20 40±0,04
a 

42,6±3,16
a 

115,4±2,67
b 

31,2±0,10
c 

Transporte 20 39,9±0,04
b 

37,8±3,16
b 

123±2,67
a 

33,2±0,10
b 

Desembarque 20 40,2±0,48
a 

63,3±3,41
a 

110,9±2,89
b 

36,8±0,10
a 

a,b,c
Médias seguidas de letras minúsculas distintas, na mesma coluna, diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey (p < 5 %). 

 

De acordo com a Tabela 3 é possível observar que a temperatura retal alcançou o 

menor valor durante o transporte e esta média diferiu estatisticamente da média da 

temperatura retal no embarque e desembarque. 

O maior valor da Tr foi durante o desembarque, que foi o momento onde a 

temperatura do ar teve o maior valor e chegou a 33,2
o
C ± 0,29. Segundo Neiva et al., (2004) a 

elevação dos parâmetros ambientais durante o dia exerce efeito sobre a temperatura retal dos 

ovinos Santa Inês, de tal forma, que durante o período da tarde, o valor médio foi 

significativamente superior ao da manhã, independentemente da condição da instalação e da 

dieta fornecida aos animais. De acordo com Cezar el al. (2004), temperaturas variando entre 

25 a 31ºC já ocasionam aumentos significativos na temperatura retal e frequência cardíaca em 

ovinos Santa Inês.  

A Tr durante o embarque dos animais também foi, provavelmente, influenciada 

pela intensa movimentação dos ovinos, ocasionando o aumento da temperatura corporal, 

devido ao esforço que fazem. O aumento da temperatura da pele, a elevação da temperatura 
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retal, o aumento da frequência respiratória, a diminuição da ingestão de alimentos e redução 

do nível de produção, são indicadores diretos do estresse térmico (ANDRADE et al., 2006).  

A temperatura retal de um ovino varia entre 38,5 e 39,8ºC, com média de 39,5ºC 

(KOLB, 1980). Brion e Fontaine (1976) relataram valores entre 39,0ºC e 40,0ºC. Contudo, 

além da divergência entre os autores quanto a faixa ideal de temperatura retal para ovinos, 

esta pode ser facilmente elevada devido as condições climáticas e situações de estresse a qual 

o animal é submetido. Os valores da média de Tr encontrados neste experimento ficaram 

todos acima dos citados por Kolb (1980), e durante o desembarque a Tr ficou acima da citada 

por Brion e Fontaine (1976), o que pode ser indicativo de uma condição de estresse. 

Segundo Cezar et al. (2004) e Oliveira et al. (2005), a temperatura retal dos 

ovinos é alterada durante o dia, e os animais mostram temperatura retal menor no período da 

manhã, comparados com o período da tarde. Esses dados têm implicações práticas relevantes, 

pois indicam que, no final da tarde e à noite, as condições de manutenção da homeotermia são 

mais favoráveis para os ovinos. Essa afirmação pode ser facilmente visualizada nos resultados 

obtidos neste experimento, onde a Tr foi maior na última etapa pré-abate, correspondente ao 

desembarque (40,2˚C ± 0,04) que ocorreu no período da tarde. 

A média da frequência respiratória seguiu a mesma tendência da média da Tr e 

atingiu seu máximo valor durante o desembarque, que ocorreu no turno da tarde, onde a 

temperatura do ar obteve os maiores valores. De acordo com Blood e Henderson (1978) um 

aumento elevado da temperatura pode dobrar a frequência respiratória normal em ovinos. A 

frequência respiratória pode ser aumentada pelo estresse térmico em função da respiração ser 

um eficiente mecanismo fisiológico que atua na manutenção da termorregulação (MANNO et 

al., 2006). 

Brasil et al. (2000), trabalhando com caprinos em condições de termoneutralidade 

e sob estresse térmico, verificaram haver variação da Fr em relação ao período do dia, sendo a 

média do turno da tarde superior à do turno da manhã. A Fr neste experimento, assim como a 

encontrada por estes autores, também foi maior no turno da tarde, para a etapa correspondente 

ao desembarque. 

O aumento da Fr durante o desembarque pode ter ocorrido devido ao manejo 

nesta fase, pois Rech (2006) relata que a frequência respiratória também se altera quando os 

animais são estressados pelo manejo e, devido à dissipação pelo calor, podem apresentar 

aumentos de até 43,14 mov.min
-1

. Os valores de Fr encontrados neste experimento durante o 

turno da tarde (desembarque) foram maiores dos que os encontrados por este autor. 
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A frequência respiratória para ovinos é considerada normal quando apresenta 

valor médio de 15 mov.min
-1

, podendo ter uma variação entre 12 e 25 mov.min
-1

 e serem 

influenciados pelo trabalho muscular, temperatura ambiente, ingestão de alimentos, gestação, 

idade e tamanho do animal (KOLB, 1987). Todas as médias da Fr encontradas neste 

experimento foram superior aos valores preconizados por este autor, o que indica uma 

condição anormal nestes ovinos, evidenciando possivelmente uma condição de estresse.  

Já segundo Reece (1996), a frequência respiratória em ovinos varia entre 20 a 34 

mov.min
-1

. Ainda assim, as médias de Fr em todas as fases pré-abate, neste experimento, 

foram superiores aos encontrados por este autor, variando de 42,6 mov.min¯¹ no embarque a 

63,3 mov.min¯¹ no desembarque. Essa grande diferença deve ter ocorrido devido os animais 

estarem submetidos a situações que provocam grande predisposição ao estresse como o 

manejo pré-abate, que causa excitação, medo, desconforto, estresse físico, estresse por calor e 

outras ações que promovem a elevação da Fr. Geralmente, quando os ovinos não conseguem 

manter a homeotermia ou quando expostos a temperaturas elevadas, sofrem muitas alterações 

fisiológicas como, o aumento da taxa respiratória ou respiração ofegante (MARAI et al., 

2007). 

Para Silanikove (2000), valores de Fr de 40 a 60, 60 a 80 e 80 a 120 mov.min
-1

 

caracterizam respectivamente um baixo, médio e alto estresse para ruminantes, e acima de 

200 mov.min
-1

, o estresse é classificado como severo. Como os valores de Fr obtidos neste 

experimento ao longo das fases pré-abate se mantiveram entre 42,6 e 63,30 mov.min
-1

, pode-

se afirmar segundo este autor, que os ovinos apresentaram estresse crescente, passando de 

baixo no momento do embarque para médio na fase correspondente ao desembarque. 

A média da frequência cardíaca dos ovinos não diferiu estatisticamente entre as 

fases de embarque e desembarque, contudo, houve diferença significativa entre essas fases e o 

transporte. A média da Fc foi menor durante o desembarque, momento em que a média da Ta 

alcançou maior valor. Eustáquio Filho et al. (2011) encontraram redução da frequência 

cardíaca em ovinos mantidos a temperatura de 40ºC e relataram que isto pode ser decorrente 

de uma maior fluidez do sangue nas artérias para atingir as camadas mais distais da epiderme 

na tentativa de aumentar a dissipação de calor para o ambiente, ocasionando mudança na 

pressão arterial e consequente diminuição do ritmo cardíaco. Kadzere et al. (2002) afirmaram 

que a frequência cardíaca reduzida é mais típica em animais sob estresse térmico e está 

associada à taxa reduzida de produção de calor em resposta a temperaturas ambientais mais 

elevadas.  
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A maior média de Fc foi alcançada durante o transporte. A frequência cardíaca se 

ajusta para atender à demanda de cada situação emocional. Os altos níveis de frequência 

cardíaca são produzidos durante atividades físicas excessivas, nas reações de defesa e alarme 

(CUNNINGHAM, 2004) ou pelo aumento da temperatura corporal (GUYTON e HALL, 

2006). O aumento da Fc no transporte pode ter sido desencadeada como uma reação de 

alarme, já que esta é uma situação nova e estressante para os animais. Dalla Costa et al. 

(2006) avaliaram a frequência cardíaca de 196 fêmeas suína adultas no período anterior, 

durante e posterior ao transporte e observaram que a frequência cardíaca aumentou no 

transporte (104,9 bpm) e diminuiu no descanso (91,04 bpm). No presente experimento 

aconteceu o mesmo que o observado por Dalla Costa et al. (2006), onde a Fc foi maior no 

transporte (123 bpm) e reduziu no desembarque (110,9 bpm). Isso pode ter ocorrido, 

provavelmente, pelo fato dos animais durante o transporte serem submetidos a situações de 

pouco espaço no caminhão, que os impedem de descansar ou pelo próprio desconforto físico 

de ficar se debatendo com os outros animais. 

A temperatura superficial diferiu estatisticamente em todas as fases pré-abate 

avaliadas, foi crescente ao longo das fases e chegou a atingir o valor máximo, que foi de 

36,81
o
C ± 0,10, durante o desembarque, assim como a temperatura retal e a frequência 

respiratória. Quando ocorre uma elevação acentuada na temperatura ambiente, os mecanismos 

termorregulatórios são acionados, aumentando a perda de calor na forma latente, através da 

sudorese, e aumento da Fr (SANTOS et al., 2006). Esse aumento na Tr e Ts refletem a 

condição de estresse térmico a qual os ovinos estavam submetidos durante esta fase. 

A região mais quente da pele do animal tende a perder calor em contato com o ar 

mais frio, se a temperatura do ar aumenta, diminui essa perda de calor sensível, aumentando a 

temperatura do núcleo central, a partir daí o organismo animal, por meio de mecanismos 

evaporativos, a exemplo da sudorese e da frequência respiratória, aumenta a dissipação de 

calor latente. A forma latente de dissipação de calor é influenciada pela umidade, ou seja, 

quanto maior a umidade em temperaturas elevadas, maior é a dificuldade que o animal 

enfrenta para dissipar o calor. Dessa forma, a temperatura do ar e a umidade são consideradas 

como os principais elementos climáticos responsáveis pelo estresse por calor. Se o animal não 

conseguir dissipar o calor excedente através dos mecanismos citados, a temperatura retal 

aumenta acima dos valores fisiológicos normais e desenvolve-se o estresse térmico, 

responsável, em parte, pela baixa produtividade animal nas regiões tropicais (SOUZA et al., 

2012) 
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Os animais também utilizam outros processos para manter a homeotermia, como a 

vasodilatação periférica, que aumenta o fluxo sanguíneo para a superfície corporal, 

aumentando a temperatura da superfície animal (RIBEIRO et al., 2008). Segundo 

McCutcheon e Geor (2008) essa vasodilatação facilita a troca de calor do animal com o meio 

ambiente por processos não-evaporativos (condução, convecção e radiação), mas que esse 

processo, para se tornar eficaz, depende do gradiente térmico entre o corpo do animal e a 

temperatura ambiente. 

Para a obtenção de uma avaliação mais precisa da temperatura superficial, foi 

utilizada a câmera termográfica de infravermelho, em áreas específicas do corpo do animal 

(Figura 13).  

 

Figura 13 – Imagens termográficas das regiões corporais analisadas. (A) Fronte. (B) Região 

cervical. (C) A seta preta corresponde ao membro pélvico e a seta branca corresponde ao 

membro torácico. (D) A seta branca indica a parte correspondente ao ventre do animal. 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor. 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Tabela 4 – Médias ajustadas e desvios-padrão da temperatura superficial (Ts/˚C) em função 

das diferentes regiões corporais de cordeiros mestiços submetidos à condição pré-abate. 

Regiões 

do corpo 

Ts  

Média±DP 

Pr > F 

Fronte 33,5±0,14
b 

<0,0001 

Membro Pélvico 33,3±0,14
b 

<0,0001 

Membro Torácico 33,7±0,14
b 

<0,0001 

Região Cervical 33,7±0,14
b 

<0,0001 

Ventre 34,4±0,14
a 

<0,0001 

a,b
Médias seguidas de letras minúsculas distintas, na mesma coluna, diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey (p < 5 %). 

 

De acordo com as médias, obtidas por meio da avaliação de imagens 

termográficas, é possível observar que a região que apresentou a maior média de temperatura 

superficial foi a correspondente ao ventre dos ovinos, e esta diferiu estatisticamente das 

demais regiões avaliadas. A região que teve o menor valor de temperatura superficial, neste 

experimento, foi a do membro pélvico dos animais.  

A Ts das diferentes regiões corporais de cordeiros mestiços também foi avaliada 

em função das etapas pré-abate. Os resultados desta avaliação estão presentes na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Médias ajustadas e desvios-padrão da temperatura superficial (Ts/˚C) das 

diferentes regiões corporais de cordeiros mestiços em função das etapas pré-abate. 

Regiões 

do corpo 

Embarque 

Média±DP 

Transporte 

Média±DP 

Desembarque 

Média±DP 

Fronte 30,3±0,23
c 

33,3±0,24
b
 36,8±0,24

a
 

Membro Pélvico 30,3±0,23
c 

33±0,24
b
 36,8±0,24

a
 

Membro Torácico 31,2±0,23
c 

33,2±0,24
b
 36,6±0,23

a
 

Região Cervical 31,4±0,23
b 

32,9±0,24
b
 36,8±0,23

a
 

Ventre 32,6±0,23
b 

33,8±0,24
b
 37±0,23

a
 

a,b.c
Médias seguidas de letras minúsculas distintas, na mesma linha, diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

Durante o embarque, a região do corpo dos ovinos que teve maior média de 

temperatura superficial foi o ventre, em seguida a região cervical, o membro torácico, fronte e 

membro pélvico. 

Nas fases de transporte e desembarque, o ventre também foi a região com maior 

média de temperatura superficial. Souza et al. (2008) avaliaram a temperatura do ventre de 5 

raças de caprinos durante os turnos da manhã e da tarde, e encontraram valores médios de 

29ºC e 31,6ºC, respectivamente. Nota-se, portanto, que os valores encontrados neste 

experimento são superiores, esse acontecimento pode ser atribuído ao fato dos animais 

estarem submetidos a uma situação mais estressante, que são as fases pré-abate. 

Queiroz et al. (2013), avaliaram a temperatura superficial da região cervical, 

membro torácico e  membro pélvico de ovinos mestiços na fase de espera pré-abate nos turnos 

da manhã e da tarde, e encontraram valores médios de 34,7ºC; 33,8ºC e 32,7ºC, 

respectivamente, no período correspondente a manhã e 36,9ºC; 36,7ºC e 36,9ºC, 

respectivamente, no período da tarde. No presente estudo, as fases de embarque e transporte, 

realizadas no período da manhã, para as mesmas regiões, encontraram valores inferiores aos 

retratados por estes autores. Na etapa correspondente ao desembarque, onde as coletas foram 
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realizadas no período da tarde para a região cervical, membro torácico e pélvico, os valores 

também se mostraram inferiores aos referidos pelos autores. 

Martins (2011), avaliando a temperatura superficial de cordeiros em diferentes 

ambientes e turnos para a região cervical, encontraram valores de 22,56ºC e 31,61ºC para 

manhã e tarde, respectivamente, em condições naturais. Neste experimento, a temperatura da 

área correspondente à região cervical nas fases de embarque e transporte, que ocorreram pela 

manhã, em condições naturais, foi superior (31,4ºC±0,23 e 32,9ºC±0,24) ao encontrado por 

este autor. Isso pode ter ocorrido devido ao tipo de manejo ao qual o animal estava sendo 

submetido, como por exemplo, interação com pessoas e ambientes diferentes, coleta de 

sangue, dentre outros. Na fase de desembarque, que ocorreu durante o turno da tarde, a 

temperatura da região cervical atingiu seu ponto máximo, chegando a 36,9ºC±0,23, 

encontrando-se bastante superior ao descrito por este autor. 

A temperatura superficial para todas as regiões foi aumentando em função das 

etapas pré-abate. Isto pode ter ocorrido devido à elevação gradativa da temperatura ambiente 

ao longo das etapas, que aumentaram consideravelmente a partir da fase de transporte que era 

quando os animais ficavam expostos à radiação solar direta. Para Medeiros et al. (2001), 

mesmo na forma indireta, a radiação solar afeta a temperatura superficial, elevando os valores 

e alterando os gradientes térmicos, entre o núcleo central e superficial corporal, a superfície e 

o meio ambiente. Isso dificulta a dissipação do calor e influencia o processo 

termorregulatório. A pele tem papel fundamental na manutenção da homeotermia, por meio 

da perda de calor por meio da sudorese (SILVA et al., 2010). A perda de calor pela pele é 

dependente do gradiente de temperatura entre a pele e o ar e objetos sólidos circundantes. 

Assim, a TS é uma medida representativa do microambiente em torno do animal, e apresenta 

alta correlação com a frequência respiratória (COLLIER et al., 2006). 

Os parâmetros bioquímicos são importantes para avaliar tanto o estado de saúde 

do animal como o grau de estresse ao qual os animais são submetidos (ROBERTO et al., 

2010).  

Na Tabela 6 pode-se observar o teste de médias aplicado as variáveis bioquímicas, 

cortisol, glicose e creatina fosfoquinase.  
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Tabela 6 – Médias ajustadas e desvios-padrão do cortisol (µg/dL), glicose (mg/dL) e da 

creatina fosfoquinase (U/L) de cordeiros mestiços em função das etapas pré-abate. 

Fase 

pré-abate 

Nº 

de animais 

Cortisol 

Média±DP 

Glicose 

Média±DP 

Creatina fosfoquinase 

Média±DP 

Embarque 20 1,8±0,14
a 

63,3±5,91
b 

88,9±6,55
b 

Transporte 20 2,1±0,14
a 

102,1±5,91
a 

248,4±6,55
a 

Desembarque 20 1±0,14
b 

67,7±6,65
ab 

281,9±7,08
a 

a,b
Médias seguidas de letras minúsculas distintas, na mesma coluna, diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey (p < 5 %). 

 

Durante as etapas de embarque e desembarque pré-abate, pode-se perceber que 

houve diferença significativa para as concentrações de cortisol e creatina fosfoquinase. 

Através dos valores médios dos níveis plasmáticos de glicose, pode-se perceber que houve 

diferença significativa para as fases de embarque e transporte. 

Segundo Roussel et al. (2006), em situações de isolamento, ausência de 

movimentos, transporte, introdução do animal a novo ambiente (curral), manejo e 

proximidade do homem, o animal sofre estresse, aumentando os níveis de cortisol sérico, 

demorando até 15 dias para restabelecer a concentração normal. 

Embora os animais tenham sido contidos fisicamente para a coleta sanguínea, 

pode-se supor que a contenção não influenciou os níveis plasmáticos das variáveis avaliadas 

(cortisol, glicose e creatina fosfoquinase). De acordo com um estudo realizado por Stilwell et 

al. (2008) sobre o efeito da contenção manual de vitelos durante a coleta de amostras de 

sangue na concentração de cortisol plasmático, os níveis de cortisol sanguíneo não são 

influenciados se a coleta da amostra for efetuada em até um minuto após a contenção do 

animal. 

Dalla Costa et al. (2008) avaliaram a concentração do cortisol salivar, por meio da 

técnica imunoenzimática, em 64 fêmeas suínas adultas, antes, durante e após o transporte. Foi 

verificado o aumento da concentração do cortisol (0,714µg/dL) durante o transporte dos 

animais, com posterior decréscimo (0,510µg/dL) no período de descanso. Neste experimento 

ocorreu o mesmo fato, onde os níveis plasmáticos do cortisol atingiram uma média de 2,07 

µg/dL durante o transporte e sofreu uma diminuição para 1,01 µg/dL¯¹ no período 
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correspondente a fase de desembarque. Segundo Schmidt et al. (2010) tanto o cortisol salivar 

como o plasmático servem para avaliar o estresse agudo. 

Broom et al. (1996) e Hall et al. (1999) relataram um aumento na concentração de 

cortisol plasmático logo após o carregamento e no início da viagem, mas um declínio 

subsequente durante o transporte, esses resultados diferem dos encontrados neste estudo. 

Tadich et al. (2009) avaliando o efeito do transporte em cordeiros, encontraram valores de 

cortisol na fazenda antes do embarque de 2,7 µg/dL, no transporte de 3,9 µg/dL e no período 

de espera de 2,6µg/dL. Pode-se perceber que houve um aumento na fase de transporte e um 

declínio na fase de espera, corroborando com o presente estudo. 

Warriss et al. (1995) evidenciaram um aumento nas concentrações sanguíneas de 

cortisol durante o embarque e no transporte, contudo, posteriormente, encontraram uma 

tendência a estabilizacão desta variável relacionado a uma  possível adaptação do animal ao 

ambiente, diminuindo seus níveis no plasma. 

Os valores de referência dos níveis plasmáticos de cortisol para ovinos se 

encontram entre 1,44µg/dL e 3,04µg/dL (KANECO et al., 2008). Portanto, observa-se na 

Figura 15, que neste estudo, as médias das concentrações sanguíneas do cortisol durante as 

fases de embarque e transporte se mantiveram dentro da zona de referência, indicando que os 

ovinos provavelmente se adaptaram rapidamente às situações adversas do manejo pré-abate. 

Contudo, na fase de desembarque, o nível plasmático encontrado se manteve inferior à 

referência, indicando possivelmente que o animal estava submetido a algum tipo de estresse. 

Hargreaves e Hutson (1990) e Minton et al. (1995), dosaram esse hormônio em ovinos, sem 

imposição de nenhum tipo de estresse, e relataram valores médios de 20 ng/mL (2µg/dL), 

portanto, a fase correspondente ao transporte neste experimento se manteve acima do valor 

descrito por estes autores, indica provavelmente que os animais estavam submetidos a uma 

situação de desconforto. Barrientos (2007) verificou os níveis plasmáticos de cortisol para 

cordeiros em repouso e encontrou valores entre 0,20µg/dL e 1,76µg/dL. De acordo com este 

autor, as fases de embarque e transporte neste estudo se encontram fora dos níveis 

considerados normais, indicando possível situação de estresse dos animais nesses momentos. 
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Figura 15 – Valores médios dos níveis de cortisol plasmático em função das etapas pré-abate. 

 

 

Leme et al.(2009) avaliaram cortisol plasmático em cordeiros após transporte 

rodoviário em diferentes condições e encontraram valores médios de 45,7 ng/mL, (4,57 

µg/dL) em animais transportados em caminhão parcialmente aberto, que foi maior que o valor 

médio obtido no plasma dos cordeiros transportados na repartição fechada da gaiola do 

caminhão, que foi de 28,9 ng/mL, (2,89 µg/dL), confirmando que o acesso visual durante o 

transporte, assim como a movimentação externa nas instalações de manejo e contenção já 

estudadas por Grandin (1997), causa estresse nos animais e consequentemente aumento nos 

níveis de cortisol.  Este fato também pode ser observado neste experimento, em que os 

animais foram transportados em caminhão fechado, atingindo valores médios de 2,07 µg/dL 

na etapa correspondente ao transporte pré-abate, este valor está bastante próximo do 

encontrado pelos autores acima. 

Paes et al., (2008) avaliaram as concentrações séricas de cortisol e glicose de 

bovinos desmamados antes e após o transporte rodoviário, com isso encontraram valores 

médios de cortisol de 5,51µg/dL, imediatamente antes do início do transporte e 5,02µg/dL, 

imediatamente após o término (4h de viagem). Esses resultados coincidem com os 

encontrados neste experimento que diminui ao final do transporte. Contudo, diferem do 

aumento relatado por Tadich et al. (2003) e Villarroel et al. (2003) para tempos semelhantes 

de transporte. Isso pode ter ocorrido devido a densidade dos animais no caminhão de 

transporte, havendo um aumento da área por animal devido a troca do caminhão, permitindo 

que os animais se adaptassem melhor ao longo da viagem. Para Tarrant et al. (1992), as 
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concentrações de cortisol se elevam proporcionalmente à densidade de animais por veículo de 

transporte.  

Otárola (2008), avaliando ovinos em diferentes densidades no transporte, reportou 

valores de cortisol para a densidade 0,2m²/cordeiro de 1,48µg/dL no início e 2,51µg/dL no 

final do transporte. Estes valores confrontam com os encontrados neste experimento, onde a 

densidade foi de 0,14m²/cordeiro, e os valores no início do transporte foram de 2,07µg/dL e 

no final de 1,01 µg/dL, havendo uma diminuição nos níveis de cortisol e não um aumento. 

KNOWLES et al. (1995) reportaram que tanto a restrição alimentar isoladamente 

como a restrição alimentar e hídrica simultânea por 24 horas resultaram em medidas reduzidas 

de peso vivo, peso da carcaça, proteínas plasmáticas totais, glicose plasmática e em um 

aumento na corticosterona plasmática. Neste experimento pode-se notar que houve uma 

diminuição nos níveis plasmáticos de glicose após o transporte, um dos fatores que 

provavelmente contribuíram para que isso ocorresse foi o fato dos cordeiros terem sido 

submetidos a uma dieta alimentar de mais de 24h. Grandin (2000) avaliando variáveis 

habitualmente utilizadas como indicadores de estresse durante o transporte constatou que 

privação de alimento leva a um decréscimo na concentração de glicose no sangue. 

Os valores de referência dos níveis plasmáticos de glicose para ovinos se 

encontram entre 50mg/dL e 80mg/dL  (KANECO et al., 2008). Essa variação pode acontecer 

em função dos mecanismos homeostáticos bastante eficientes do organismo os quais 

envolvem controle endócrino através da insulina e do glucagon (SILVA, 2007). Portanto, 

observa-se na Figura 16, que neste experimento, as médias das concentrações sanguíneas da 

glicose durante as fases de embarque e desembarque se mantiveram dentro da zona de 

referência, indicando que os ovinos provavelmente conseguiram manter ao longo das etapas 

pré-abate níveis considerados ideais de glicose no sangue. Contudo, na fase de transporte, o 

nível plasmático encontrado se manteve superior ao recomendado, indicando possivelmente 

que os animais estavam submetidos a situações de estresse.  
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Figura 16 – Valores médios da concentração plasmática de glicose em função das etapas pré-

abate. 

 

 

Brito  et al., (2007), avaliaram a curva glicêmica de ovinos Santa Inês durante o 

cinco horários de jejum, com isso observaram que em 24h de jejum os animais apresentaram 

níveis de glicose em torno de 47,81mg/dL. Levando em consideração que os animais deste 

experimento passaram por jejum alimentar de 24h, os valores médios em todas as fases foram 

maiores do que os apresentados por estes autores. Isto pode ser explicado pelo fato dos 

animais estarem submetidos a situações elevadas de estresse devido ao manejo pré-abate, e 

para isso surge a necessidade de se mobilizar as reservas energéticas afim de estabilizar a 

sensação de desconforto. O animal em jejum utiliza de suas reservas energéticas, buscando na 

gordura a fonte de energia (CUNNINGHAM, 2004). 

Paes et al.(2008) avaliaram as concentrações séricas de cortisol e glicose de 

bovinos desmamados antes e após o transporte rodoviário, com isso encontraram valores 

médios de glicose de 120,5mg/dL imediatamente antes do início do transporte e 116mg/dL 

imediatamente após o término (4h de viagem).  Este fato também pode ser observado neste 

experimento, onde a glicose diminuiu após o transporte, resultados semelhantes aos obtidos 

por Radic et al. (2003) e diferente dos encontrados por Tadich et al. (2003) e Tadich el al. 

(2009). A redução da glicose pode ser atribuída à sua utilização como uma fonte de energia 

antes e durante o transporte. 

Vale salientar que um dos motivos para que as médias dos níveis plasmáticos de 

cortisol e glicose tenham aumentado na fase correspondente ao transporte, pode ser atribuído 
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ao fato da primeira parte da viagem ter sido realizada em estradas rurais, com muitas 

irregularidades e trepidações, causando desconforto, medo, excitação, esforço físico dentre 

outras reações. Segundo Grandin (2000), durante o transporte situações de medo, excitação e 

esforço físico, aumentam os níveis plasmáticos de cortisol, além do aumento da frequência 

cardíaca e frequência respiratória. 

Os valores de referência dos níveis plasmáticos de creatina fosfoquinase para 

ovinos se encontram entre 0 U/L  e 40 U/L  (KANECO et al., 1997). Portanto, observa-se na 

Figura 17, que neste estudo, as médias das concentrações sanguíneas da creatina fosfoquinase 

durante todas as fases pré-abate, embarque, transporte e desembarque se mantiveram fora da 

zona de referência, indicando valores bastante superiores (88,9 U/L, 248,36 U/L, 281,88 U/L, 

respectivamente) de concentração de CPK no sangue. Esse fato mostra que os ovinos 

provavelmente estavam submetidos a elevado estresse físico ao longo das etapas pré-abate. 

Pode-se notar ainda, que as concentrações de CPK foram aumentando durante as fases, 

provavelmente pelo fato dessa enzima aumentar seus níveis no sangue devido à incidência de 

lesões musculares durante o manejo pré-abate.  

 

Figura 17 – Valores médios da concentração plasmática de creatina fosfoquinase em função 

das etapas pré-abate. 

 

 

Na fase de embarque, onde foi observado menor valor médio de concentração de 

CPK no sangue, 88,9 U/L, os animais não se debatiam ou machucavam os outros, o que evita 

o contato e consequente lesão muscular, explicando os níveis mais baixos. Já na fase 
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correspondente ao transporte, os níveis atingiram 248,36 U/L, esse aumento provavelmente 

ocorreu devido ao espaço no caminhão de transporte ser bastante reduzido para o número de 

animais transportados, obrigando os animais a entrarem em contato físico e, portanto não 

conseguir evitar as lesões ocasionadas por esta etapa. Segundo Braggion e Silva (2004), o 

transporte representou a segunda maior causa de lesões em carcaças, devido à alta densidade 

de carga associada com maior reação de estresse, risco de contusão e números de quedas. 

Outro aumento considerável nas concentrações de CPK ocorreu durante a fase de 

desembarque, chegando a 281,88 U/L. Esse é um momento considerado bastante estressante 

para os animais, pois devido à falta de treinamento dos manejadores envolvidos, os animais 

foram submetidos a desconforto sonoro, o que acabava assustando e dificultando a saída dos 

animais do caminhão, para auxiliar na descida desses animais, os manejadores acabavam 

utilizando métodos não recomendados, como o uso de madeiras e da própria força física, o 

que acabava estressando ainda mais os animais e levando a lesões físicas que podem ser 

comprovadas pelo aumento da concentração de CPK (Figura 15).  

Knowles et al. (1998) constataram que cordeiros tosquiados de 37 kg a uma 

densidade de 0,61m
2
/100kg apresentavam altos níveis plasmáticos de creatina fosfoquinase 

após 24 horas de transporte, que era um indicativo de fadiga causada provavelmente pela 

incapacidade dos animais se deitarem facilmente. Para Cardinet (1997), os valores normais de 

CPK determinados em animais domésticos podem variar com atividade física, idade e sexo, 

entre outros. Duncan (1982) e Thral el al (2006), relataram que a CPK atinge seus valores 

máximos em 12 horas após lesão muscular e volta ao seu normal em 24 a 48 horas depois de 

cessar a alteração da permeabilidade muscular.  

Kannan et al. (2000), trabalhando com cabras, indicaram que a atividade física 

vigorosa no carregamento e descarregamento são mais importantes na determinação da 

concentração de CPK no plasma do que o transporte ou o jejum. Contudo, neste experimento, 

observou-se um aumento crescente dos níveis de CPK ao longo das etapas, mostrando que os 

animais provavelmente mobilizam mais esforço físico durante o transporte e o 

descarregamento. Para Tarrant e Grandin (1993), o transporte e o manejo geram um aumento 

na atividade física dos animais, o que acaba refletindo nos níveis sanguíneos da creatina 

fosfoquinase, que é liberada pelo músculo esquelético, chegando posteriormente à circulação. 

Isso pode ocorrer durante o transporte como consequência de contusões e também pelo 

esforço que os animais realizam para manter a posição dentro de um caminhão em 

movimento. 
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É naturalmente aceitável que a atividade da CPK plasmática aumente depois de 

longas viagens em ruminantes (EARLEY e MURRAY, 2010). Manter a postura corporal em 

um veículo em movimento é fisicamente exigente e pode ser desconfortável o suficiente para 

causar fadiga e, eventualmente, exaustão (LAMBERT et al., 2005). 

A atividade da enzima muscular aumenta durante o transporte por causa do 

aumento da permeabilidade da célula muscular ou lesão das células musculares, fazendo com 

que a CPK tenha se tornado um indicador muito sensível de lesão muscular e fadiga (YU et 

al., 2007), como relatado em leitões (PERREMANS et al. 2001), bezerros (EARLEY et al., 

2011), e cordeiros ( MIRANDA-DE LA LAMA et al., 2011) 
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6 CONCLUSÃO 

 

As etapas pré-abate, embarque, transporte e desembarque, afetam negativamente o 

bem-estar animal. A etapa que menos interferiu nas condições de conforto dos cordeiros foi a 

fase de embarque e a que mais provocou desconforto físico e térmico foi a fase imediatamente 

após o transporte, a correspondente ao desembarque.  

O desembarque apresenta situação de desconforto térmico e de estresse para os 

animais de acordo com os parâmetros ambientais e fisiológicos avaliados. 

Os dados ambientais, fisiológicos e bioquímicos em conjunto são valiosos na 

avaliação do estresse e bem-estar animal, fornecendo maior segurança ou confiabilidade à 

avaliação. 
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