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Resumo: O método de insensibilização mais usado em bovinos é a concussão cerebral (lesão encefálica). 
A insensibilização consiste na completa e instantânea inconsciência do animal, fazendo com que ele 
possa ser abatido sem sofrer dor e angústia, reduzindo a resposta ao estresse no momento do abate, que 
se dá pelo método da sangria. No abate Halal, a insensibilização geralmente não é usada, porque provoca 
um decréscimo na perda de sangue pela carcaça. Este trabalho teve como objetivo avaliar o estresse de 
bovinos abatidos pelo método Halal. Foram avaliadas 60 carcaças de bovinos, sendo 30 abatidos pelo 
método tradicional, insensibilizados por concussão por dardo cativo e 30 abatidos pelo método Halal. No 
momento da sangria foram coletados amostras de sangue para análise do conteúdo  de ácido láctico, 
creatina fosfoquinase e cortisol. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 
comparadas utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de significância.  Não foram observadas 
diferenças significativas entre os tratamentos para os níveis de creatina fosfoquinase. Os bovinos 
abatidos pelo método Halal apresentaram níveis mais elevados de cortisol e de acido lático sanguíneo, 
quando comparados com os abatidos pelo método convencional.  Conclui-se que o abate Halal aumentou 
o nível de estresse pré-abate dos bovinos. 
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Avaluation of stress due by Halal slaughter cattle 
 

Abstract:  The most used method of stunning in cattle is the concussion (brain injury). The stunning is 
instantaneous and complete unconsciousness of the animal, causing it to be slaughtered without suffering 
pain and distress, reducing the stress response at slaughter, caused by the bloodletting method. In the 
Halal slaughter, the stunning is generally not used, because it causes a decrease in blood loss through by 
the carcass. This study aimed to evaluate the stress of cattle slaughtered by the Halal method. We 
evaluated 60 carcasses of cattle,  30 killed by the traditional method, by concussion stunned by captive 
bolt and 30 slaughtered by Halal method. At the time of bleeding, blood samples were collected to 
analyze the content of lactic acid, creatine phosphokinase and cortisol. Data were subjected to analysis of 
variance and means were compared using the Tukey test at 5% significance level. There were no 
observed significant differences between treatments on the levels of creatine phosphokinase. Cattle 
slaughtered for Halal method showed higher levels of cortisol and blood lactic acid compared to those 
slaughtered by the conventional method. We conclude that Halal slaughter  increased the level of stress 
pre-slaughter. 
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Introdução 
 Os produtos Halal, fabricados de acordo com as regras muçulmanas, movimentam US$ 2,1 
trilhões no mundo, sendo que deste valor, US$ 400 bilhões são vendas de produtos alimentícios. Os 
principais consumidores de Halal são os 1,8 bilhões de muçulmanos que estão espalhados em 112 países 
(ANBA, 2007). No Brasil, a população que segue a religião Islâmica, segundo o censo do IBGE (2000) é 
de 27.500, sendo que os estados com maior população são: São Paulo com aproximadamente 37% e 
Paraná com 16%. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina. Os países árabes importam do 
Brasil mais de 1.500.000 de toneladas de carne anualmente. Além de atender os paises árabes e 
islâmicos, o Brasil exporta para alguns clientes do mercado Europeu, que exigem o Certificado de Abate 

Halal. A Instrução Normativa No 3 de 17 de janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura, permite o 
sacrifício de animais de acordo com preceitos religiosos, desde que sejam destinados ao consumo por 
comunidade religiosa que os requeiram ou ao comércio internacional com países que façam essa 
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exigência, sempre atendidos os métodos de contenção dos animais. No abate Halal, a insensibilização 
geralmente não é usada, porque provoca um decréscimo na perda de sangue pela carcaça, e o sangue é 
considerado um produto proibido, Haran, para o consumo pelo Islamismo. Entretanto, poucos estudos 
foram feitos para verificar se ocorre sofrimento nos animais abatidos pelo método Halal, ou se a 
qualidade da carne é afetada, comparando-os aos abatidos pelo método humanitário que prevê a 
insensibilização dos animais. Como este método de abate têm sido muito questionado pelas organizações 
dos direitos dos animais, mas por outro lado é um método que segue preceitos religiosos, faz-se 
necessário estudos na área para verificar o estresse dos animais abatidos. Com isso, este trabalho teve 
como objetivo avaliar o estresse de bovinos abatidos pelo método Halal. 

 
 

Material e Métodos 
 O experimento foi desenvolvido em frigoríficos comerciais nos estados de São Paulo e do Paraná 
e as análises de qualidade da carne foram realizadas no Laboratório de Análises de Produtos de Origem 
Animal do Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina. Foram avaliados 60 
bovinos, sendo 30 abatidos pelo método tradicional, insensibilizados por concussão por dardo cativo e 30 
abatidos pelo método Halal. O delineamento experimental utilizado foi completamente casualizado. 
Cada bovino foi considerado uma unidade experimental. Os tratamentos avaliados foram: T1- bovinos 
abatidos pelo método tradicional, com insensibilização por concussão por dardo cativo; T2 – bovinos 
abatidos pelo método Halal. O processo de abate tradicional consistiu na contenção do animal no box de 
atordoamento seguido da insensibilização mecânica através da pistola com dardo cativo, acionada por ar 
comprimido, seguido da sangria. Os bovinos do método Halal não foram insensibilizados, e foram 
abatidos através do corte direto dos grandes vasos do pescoço. No momento da sangria, foram coletados, 
em frascos de 10 mL, contendo anticoagulante EDTA, duas amostras de 5 mL de sangue de cada animal, 
para posterior análise do conteúdo  de ácido láctico, creatina fosfoquinase e cortisol. A creatina 
fosfoquinase foi determinada no soro e o ácido láctico no plasma fluoretado sanguíneo, ambos utilizando 
o método enzimático – UV. O cortisol foi avaliado no soro, através do método de Quimioluminescência. 
Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa estatístico SAEG (UFV, 1997). 
As médias foram comparadas utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 

 
Resultados e Discussão 

 Na Tabela 1 estão apresentadas as médias observadas de ácido lático, creatina fosfoquinase e 
cortisol no sangue dos bovinos abatidos pelo método convencional e Halal. Não foi observado diferença 
significativa (P>0,05) entre os tratamentos para os níveis de creatina fosfoquinase. A creatina 
fosfoquinase é uma enzima envolvida na reversível transformação da ADP (adenosina difosfato) e 
creatina em ATP (adenosina trifosfato), que assegura o suplemento de energia intracelular. Em situação 
de estresse, a liberação de cortisol, provoca aceleração do metabolismo muscular, que resulta no aumento 
dos níveis de creatina fosfoquinase (Mitchell & Sandercock, 1995). Provavelmente, o estresse provocado 
pelo método de abate não proporcionou tempo suficiente para aumentar concentração sanguínea da 
enzima. Os bovinos abatidos pelo método Halal apresentaram níveis mais elevados de ácido láctico e 
cortisol sanguíneo, quando comparados com os abatidos pelo método convencional. O ácido lático é 
produto da glicólise anaeróbica celular. Nível elevado de ácido láctico no sangue está associado ao 
aumento de metabolismo provocado pelo estresse, sendo este um indicador utilizado para avaliação do 
estresse dos animais (Bertoloni et al., 2006). Já o cortisol é um hormônio liberado pelo córtex das 
adrenais em resposta a fatores estressantes. Em situação de estresse é acionado o eixo neuroendócrino 
hipotálamo-hipófise-adrenais, que resulta na liberação de cortisol no sangue, com a função de 
restabelecer o homeostasia do animal (Garcia-Belenguer e Mormede, 1993). Estes resultados indicam 
que o método de abate Halal provocou estresse nos bovinos. 
 

Conclusões 

Conclui-se que o abate Halal aumentou o nível de estresse pré-abate dos bovinos. 
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Tabela 1: Médias observadas de acido lático, creatina fosfatase e cortisol de acordo com o tipo de abate. 

 Método de abate 

Variável Halal Tradicional 

Ácido Lático mg/dL 82,4 ± 8,77 a 70,58 ± 5,71 b 

Creatina fosfoquinase U/l 1.138,32 ± 102,56 959,92 ± 68,96 

Cortisol ug/dL 14,5 ± 1,03 a 10,54 ± 0,98 b 

Médias seguidas de letras diferentes, nas linhas, diferem entre si (P<0,05). 
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