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PARTE I 

 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO  

 

1. SEARA ALIMENTOS 

O estágio curricular foi realizado na empresa Seara Alimentos de 

Jacarezinho-PR, tendo um total de 400 horas e passando por todos os setores da 

unidade, começando pelas granjas de Recria de matrizes, Granja de Produção de 

ovos, Incubatório, Fábrica de Ração, Granjas de Frango de corte e por último 

Abatedouro. A Seara Alimentos se destaca como a segunda maior empresa nacional 

de produção de carne de aves e também suína. 

São utilizadas aves da linhagem Cobb, devido a estás se destacarem pelos 

índices de conversão alimentar, rendimento de carcaça e uniformidade de lotes. Os 

pintinhos são alojados no primeiro dia de vida, com no mínimo 36g, e vão para o 

abate com aproximadamente 27 dias, quando estiverem pesando por volta de 

1,400kg, tendo como foco a exportação de frango Griller inteiro. 

A Integração da Seara Alimentos, da unidade Jacarezinho-PR é composta por 

Fábrica de rações, Granjas de Recria de Matrizes, Granjas de Produção de Ovos, 

Incubatório, Granjas de Frango de Corte e Abatedouro. 

O processo começa nas granjas de matrizes, no qual as granjas recebem 

estas ainda pintinhos, e criam até antes de se tornarem aptas a produção de ovos. A 

partir desta fase, as matrizes são encaminhadas para as granjas de produção de 

ovos, onde produzirão os ovos, que posteriormente serão coletados e encaminhados 

para o incubatório. O incubatório receberá estes ovos, e passarão por um processo 

com a finalidade de se eclodirem e nascerem os pintinhos. A partir do nascimento, 

estes serão encaminhados para as granjas de corte, aonde permanecerão por até 

28 dias, até atingirem o peso programado pelo abatedouro.  Completado os 28 dias 

e atingido o peso programado, as aves serão carregadas e levadas até o 

abatedouro, onde estas serão abatidas e levadas até o cliente. Outra parte 

importante do processo é a fábrica de ração, tendo por função a fabricação e o 

transporte das rações para as granjas de matrizes, produção de ovos e frango de 

corte. 
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1.1 - MANUTENÇÃO DA SANIDADE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

Antes de descrever todos os setores e os processos da unidade, é de suma 

importância descrever a biosseguridade. Pois caso uma pessoa não siga o protocolo 

de biosseguridade e de vazio sanitário, este poderá estar comprometendo a cadeia 

produtiva como um todo. 

  

1.2 - VAZIO SANITÁRIO E FLUXO DE VISITAS 

 

O vazio Sanitário é uma medida que tem por finalidade evitar contaminações 

que visitantes e profissionais possam trazer a toda a cadeia. Para que uma pessoa 

se adentre nos locais, esta deverá estar no mínimo 48 horas sem contato com aves 

silvestres e suínos, e sempre respeitar o fluxo da cadeia. Sendo esta, primeiramente 

do começo da cadeia até o final desta, caso uma pessoa esteja no final da cadeia, 

por exemplo, abatedouro e queira entrar no incubatório, granja matriz, produção de 

ovos, fábrica de ração e granja de frango de corte, esta deverá estar em vazio de no 

mínimo 2 dias de vazio, mas caso ela esteja dentro do incubatório, granja matriz, 

produção de ovos, fábrica de ração ou granja de frango de corte e queira se adentrar 

no abatedouro, não necessariamente deva estar em vazio sanitário.  

 

1.3- RECRIA  

As granjas de recria tem como objetivo: 

- Garantir o Bem-Estar das aves; 

- Uniformidade do lote (tanto em peso, quanto sexualmente); 

 

Para que estes objetivos sejam cumpridos, os aviários contam com ambiente 

controlado, além do sistema dark house.  O controle destes sistemas se dá através 

do uso de equipamentos, no caso, placas evaporativas ( para controle de umidade e 

temperatura) , Inlets ( que tem como função o auxílio na ventilação), fornos, medidas 
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de biosseguridade ( como banhos, vazio sanitário, vacinação, e se necessário 

administração de medicamentos par lotes doentes), cortinas escuras ( para que não 

haja incidência de luz externa dentro do aviário), exaustores ( auxiliam na troca de ar 

continua dentro do aviário). 

 

1.3.1 Manejo de Granja de Matrizes 

 

Existem várias técnicas de se realizar manejo, tendo sempre como objetivo 

dar um melhor manejo de recria, pois, erros nesta fase causam prejuízos toda a 

cadeia de produção, implicando desde a matrizes até o abatedouro.  

O manejo começa com a chegada dos pintinhos com um dia de idade, sendo 

colocados em um aviários os machos e nos demais as fêmeas. Os aviários em que 

serão alojados os pintinhos deveram ser pré-aquecidos a uma temperatura de 30 a 

32 °C, sendo necessário que o aquecimento comece 2 dias antes do alojamento, 

para que a temperatura do ambiente fique uniforme. Outro ponto importante do 

manejo inicial é a água, no qual deverá estar no nipple com os padrões desejados 

de pH. A ração, deverá ser fornecida através de um papel sobre a cama, com a 

finalidade de facilitar a alimentação para os pintinhos.  

A iluminação de todos os aviários é controlada, com a finalidade de 

maturação sexual, tanto das fêmeas quanto dos machos, este controle é feito até as 

22 semanas. 

Para que um dos objetivos da recria seja atingida, no caso, uniformidade do 

lote, é realizado a seleção por peso das aves (tanto para o macho, quanto para as 

fêmas), sendo dividas estas em leve-leve, leve, médio e pesado. A separação dos 

lotes por peso tem como finalidade, fazer com que não haja uma competição pela 

alimentação de modo que todas as aves se alimentem e tenham uma uniformidade. 

Para garantir a sanidade do lote é realizado a aplicação de vacinas, sendo 

estas administradas contra doenças, em especifico Eimeria (Coccidiose), 

Coronavírus (Bronquite Infecciosa), Paramyxovírus APMV-1 (Doença de 

NewCastle), Birnavírus (Doença de Gumboro), Poxyvírus (Bolba), Pneumovírus, 

Picornavírus (Encefalomielite), Circovírus (Anemia) e  Enterobactéria (Salmonella).  
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 As aves permanecem na recria até atingirem a maturidade sexual com 22 

semanas, que posteriormente serão transferidas para as granjas de produção de 

ovos. 

Para se avaliar a maturidade sexual dos machos, é analisado a coloração e 

também o tamanho de crista e barbela, além do ganho de peso adequado e a 

tentativa de copular em galos. Além destas avaliações, pode-se realizar a necropsia 

dos galos e das galinhas para avaliar o desenvolvimento de testículos no caso os 

machos e ovário nas fêmeas. 

 

1.4  PRODUÇÃO DE OVOS 

  

As granjas de produção de ovos contam com os mesmos equipamentos das 

granjas de matrizes, com uma diferença que as produções de ovos contam com 

ninho para postura, no qual as aves “botam” os ovos nos ninhos e estes caem em 

uma esteira.    

 As aves chegam nas granjas de produção com aproximadamente 22 

semanas de vida, já os machos 3 dias antes, para que estes sejam treinados para 

comer em comedouros diferentes do que das fêmeas. A proporção é de 5 fêmeas 

por macho, assim que as matrizes chegam e são distribuídas, se inicia a copulação. 

 Para que as aves posturem os ovos nos ninhos e não na cama, é necessário 

que haja um treinamento destas. Após a postura dos ovos, estes são levados do 

ninho para o encarregado do aviário através da esteira, contudo, a ovos posturados 

em cama sendo necessário a coleta diariamente, por no mínimo 6 vezes ao dia. O 

encarregado, tem por vez a função de fazer   classificação diária de ovos, são estes, 

ninho, cama, 2 gemas, refugo, deformado e dormido. 

Após a classificação dos ovos, estão são colocados em bandejas e depois em 

carrinhos, no qual é necessário o correto posicionamento do ovo, sendo o ângulo 

menor voltado para baixo, para posteriormente no incubatorio, a vacinação in ovo 

seja aplicada da maneira correta.  

Antes do transporte dos ovos, para o incubatório, estes são colocados na sala 

de ovos com temperataura controlada por aproximadamente 21°C e e também se 
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realiza a fumegação destes para que ocorra uma desinfecção, tendo por finalidade a 

diminuição de bactérias no ovo, dificultanto a contaminação. Posteriormente os ovos 

serão encaminhados para o incubatório.  

O transporte de ovos ocorre através de caminhões, que deveram estar 

climatizados a uma temperatura 21ºC. 

O final da produção da ave ocorre com 65 semanas, onde machos e fêmeas 

serão abatidas. 

 

1.5  INCUBATÓRIO 

1.5.1 Fluxograma      

 

Sala de ovos 

Pré-
Incubação 

Incubação 

Nascedouro 

Sexagem 

Expedição 

Vacinação 

Ovoscopia 
Vacinação 

I.O 
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O incubatório tem como função o recebimento dos ovos não qual estes serão, 

incubados, vacinados, nascidos, sexados, novamento vacinados e transportados 

para as granjas de corte, conforme programação da empresa.  

1.5.2 Sequência de Produção 

 Sala de ovos 

O primeiro processo, é o recebimento dos ovos, provenientes das granjas de 

produção de ovos, estes serão recebidos e estocados e analisados na sala de ovos. 

Os ovos não devem permanecer mais de seis dias sem serem incubados. 

As analises foram: 

- Densidade, com a finalidade de avaliar a grossura da casca, que influencia 

diretamente na taxa de eclosão. Cascas finas indicam uma maior facilidade para a 

contaminação, causando perdas durante o processo. Já as cascas mais grossas 

indicam uma maior necessidade de umidade para a perda de peso adequada.  

- Pesagem, a pesagem serve para avaliar a perda de umidade dos ovos 

durante o todo o processo; 

- Estado do ovo, trincado ou sujo; 

Pré-incubação 

Antes dos ovos serem incubados, estes deverão ir na sala de pré-incubação. 

Sendo necessário irem para esta sala de modo que, não sofram com choque 

térmico. A temperatura da sala é de 24 a 27°C, além de uma boa circulação de ar 

para garantir que todos os ovos passem de maneira homogênea por essa mudança 

de temperatura, e a permanência nessa sala deve ser de no mínimo seis horas. 

Incubação 

A incubadora tem capacidade de armazenar 24 carrinhos de ovos, sendo 6 

fileiras de carrinhos com quatro carrinhos cada e o sistema de ventilação ao meio 

dessas fileiras, dando um total de 123,840 ovos na incubadora.  

A temperatura utilizada nas incubadoras atualmente é de 99.3 °F, e umidade 

de 81.5 %. 
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Ovoscopia 

A ovoscopia é somente realizado em ovos incubados até 10 dias, no qual se 

avalia 4 bandejas por lote. Esta avaliação tem como objetivo identificar a infertilidade 

ou a perda embrionária de cada lote. Para se realizar o procedimento, as luzes das 

salas são apagadas e as bandejas são colodas em cima de em uma mesa com 

iluminação. São observados dois tipos de ovos, os avermelhados, (ovos inférteis) e 

ovos normais, no qual não ficam avermelhados (ovos férteis). Os ovos inférteis são 

recolhidos para mais um analise, no qual ira consistir em realizar a quebra de ovos 

para avaliar, o tempo da morte embrionária, ou se não ouve fecundação.  

Vacinação in ovo (I.O) 

Antes que os ovos sejam encaminhados para o nascedouro, estes são 

vacinados, a retirada destes das incubadoras são com aproximadamente 19 dias, no 

qual os ovos são encaminhados para a sala de vacinação. No qual uma máquina irá 

primeiramente pesar os ovos e em seguida vacina-los.  

Os ovos são vacinados I.O (in ovo) contra a doença de Gumboro e Marek. Os 

ovos provenientes de matrizes novas de 25 a 36 semanas e também de matrizes 

velhas de 45 semanas, e também ovo cama são vacinados e medicados com 

antibiótico, no caso o antibiótico é administrado junto com as vacinas.  

Após a vacinação, os ovos são colocados em caixas para eclodirem, no qual 

estas caixas são encaminhadas para os nascedouros onde todo o lote permanecerá 

por até os 21 dias, que será a idade de eclosão.  

Nascedouro 

 Os ovos vacinados são encaminhados aos nascedouros onde permanecem 

até os 21 dias e onde ocorre a eclosão dos ovos. Os nascedouros também têm o 

controle de umidade (85 F) e temperatura (98,5 F) adequados. Além disso, há a 

utilização de para-formol que é aspergido no nascedouro a cada duas horas até a 

retirada do lote.  

 No nascedouro, também é observada a janela de nascimento dos pintinhos. 

Essa taxa não pode ultrapassar 75% antes de 13 horas para a retirada. O 
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nascimento precoce pode resultar em pintinhos desidratados o que aumenta a 

mortalidade desses pintinhos no campo nos primeiros dias. 

 Na saída dos nascedouros acontece a terceira e última pesagem de bandejas 

do lote. E assim é observado o total da perda de líquido do pintinho durante todo o 

processo. 

Sexagem 

 A sexagem ocorre logo após o nascimento dos pintinhos. As fêmeas são 

separadas dos machos através da observação de distribuição das penas nas asas. 

Na asa dos machos as penas estão mais unidas e na asa de fêmeas as penas ficam 

mais espaçadas.   

Os pintinhos são colocados em caixas plásticas, que antes de irem para a 

expedição estes serão vacinados para bronquite, no qual a administração da vacina 

é via spray. 

 Expedição 

Após a vacinação dos pintinhos, ficam contidos em caixas vão para uma sala, 

com ambiente controlado e encaminhados para os caminhões, que também 

possuem ambiente controlado, para assim serem levados até as granjas de frango 

de corte. 

 

1.6 GRANJAS DE FRANGO DE CORTE 

As granjas de frangos de corte cotam com o sistema de dark house. Estas 

granjas possuem ambiente controlado, em todos os seus ramos, tanto como 

ventilação, umidade, iluminação, biosseguridade, gases no ambiente e temperatura. 

Este controle se faz por meio de equipamentos, como ventiladores, umidificadores, 

entrada restrita nos aviários, placas evaporativas e exautores.  

 O processo de criação de frangos, começa com o alojamento dos pintinhos no 

primeiro dia de vida, no qual estes deveram ter no mínimo 36g, sendo criados e 

abatidos com 27 dias de idade, contendo aproximadamente 1,400kg, caracterizando 

estes como frango Griller.  
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Porém antes de receber os pintinhos e realizar o manejo até estes atingirem a 

idade de abate, deverá se realizar o intervalo sanitário entre um lote e outro, no qual 

consistir realizar os seguintes procedimentos, fermentação da cama, limpeza do 

aviário, limpeza da caixa d’água e reparos na granja, conforme instruções dos 

técnicos e sanitaristas da Seara Alimentos. Todo este processo deve entre 12 a 14 

dias de intervalo, devido principalmente a fermentação da cama deverá ser de no 

mínimo 7 a 10 dias. 

1.6.1 Medidas de biosseguridade nas granjas  

A sanitização do aviário e dos equipamentos devem ser de cima para baixa, 

sendo usados água e detergente. Após o processo de lavagem, ocorre a 

desinfecção, sendo usados água e amônia quaternária com diluição 1:1000 (1ml/l). 

Realizado esta etapa o próximo passo é a fermentação de cama.   

A fermentação da cama é feita no intervalo de lote dos aviários, no qual a 

cama é umedecida, e posteriormente coberta com lonas, para que haja uma melhor 

fermentação da cama as cortinas devem ser fechadas. A fermentação tem como 

objetivo matar todas as bactérias contidas na cama. 

1.6.2 Sanitização do aviário 

A sanitização do aviário inclui toda a estrutura que compõe este, sendo 

utilizada água e detergente, sempre respeitando o tempo de ação. A desinfecção é 

realizada com a diluição de amônia quaternária, após desinfecção se aplica Colosso, 

no caso um inseticida (veneno utilizado no combate ao Alphitobius diaperinus é 

composto por Cipermetrina, Clorpirifós, e a Citronela). 

No intervalo também se realiza a sanitização de todo o sistema hidráulico da 

granja. Sendo as caixas d’água lavadas em todas as saídas do lote. A água deverá 

sempre estar hiperclorada (50ppm) nas tubulações e nas caixas d’água. 
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1.7 FÁBRICA DE RAÇÃO 

1.7.1 Fluxograma da Fábrica de ração.  
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materia prima 

Controle de 
qualidade 

Armazenamento 

Moagem 

Pesagem 

Mistura 

Condensação 

Peletização 

Expedição 
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A fábrica de tem como função produzir ração 100% vegetal para os 

integrados da empresa, no qual a integração inclui, granjas de matriz, granjas de 

produção de ovos e granjas de frango de corte. A capacidade de produção de ração 

pela fábrica é de aproximadamente 580 toneladas por dia.  

1.7.2 Rações Produzidas e Analisadas  

As rações produzidas são, RMI (Ração matriz inicial), RMC (Ração matriz 

crescimento), RMPP (Ração matriz pré produção), RMP1 (Ração matriz produção 

1), (RMP2- Ração matriz produção 2), RMP3 (Ração matriz produção 3), RMPD 

(Ração matriz produção descarte), RMP-M (Ração matriz produção macho), RAPI 

(Ração aves pré-inicial), RAI (Ração aves inicial), RAC (Ração aves crescimento), 

RAF (Ração aves final) 

 São também feitos os Análises de Matérias primas antes da descarga da 

matéria, sendo a coleta feita na recepção e encaminhado para laboratório, podendo 

a matéria prima não estar conforme dentro dos padrões, no qual está carga não 

poderá ser descarregada, ou poderá estar conforme, podendo assim descarregar a 

matéria. Os Analises feitas são, Análise do farelo de soja: 

 NIR e DGM; Análise do milho: NIR e DGM; 

Farelo de trigo: NIR; Óleo degomado: índice de peróxido, acidez e sujidades; 

Ácido graxo: índice de peróxido, acidez e sujidades;  

Calcário grosso: análise de finos; Calcário fino: análise de finos. 

DGM  

O DGM Diâmetro Granulométrico Médio, refere-se às dimensões dos 

macroingredientes utilizados na fabricação da ração das aves. 

NIR 

O NIR (Near Infrared), é um Instrumento que visa avaliar parâmetros 

nutricionais e de qualidade, tais como umidade, extrato etéreo, cinzas, fibra e 

proteína, fornecendo resultados consistentes e precisos de forma rápida. 
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As rações produzidas para os frangos de corte são peletizadas e passam por 

análises de finos, índice de dureza do pelete (PDI), NIR e DGM (coletadas antes de 

serem peletizadas) e análises de umidade.  

As rações RAPI e RAI se adiciona Nicarbazina, este fármaco tem como 

principal função o combate a coccidiose, como consequência a utilização desse 

fármaco melhora a absorção de nutrientes no frango e também no ganho de peso. 

Contudo o uso de nicarbazina deixa resíduos na carne, sendo necessário a 

administração deste pelo menos dias antes do abate do lote, no caso, somente são 

administrados nas aves que estão na RAI e RAPI. 

Para que não haja resíduos de nicarbazina nas demais rações, é estabelecido 

uma sequência de produção, além de limpeza da linha após produção e também 

teste qualitativo de nicarbazina na RAF. 

 

 1.7.3 Processo de Fabricação 

O processo começa com a aprovação do Controle de Qualidade, 

posteriormente a este passo, os caminhões vão para a fábrica, aonde são 

descarregados, a abertura dos redlers é regulada conforme a densidade do produto 

e a sala de comando direciona o produto a ser armazenado.  

Conforme mostrado no fluxograma, os nutrientes utilizados para a mistura de 

ração são pesados individualmente e através de um elevador estes são 

encaminhados para o misturador onde se realiza a mistura das matérias durante 180 

segundos, podendo variar se a mistura for seca ou úmida, no caso de misturas 

secas dura em torno de 60 segundos, já as misturas úmidas em torno de 120 

minutos. Após o processo de mistura a ração farelada é encaminhada através dos 

elevadores para o silo de expedição.  

Já as rações peletizadas, passam pelo mesmo processo de pesagem e 

mistura, feito esta etapa, estes passam pelo condensador, no qual injeta vapor a 

mistura, depois de condensada esta vai para a peletizadora; os peletes são 

banhados com óleo degomado que tem como função melhorar não só a qualidade 

nutricional da ração como também melhorar a aderência do pelete. No caso das 

rações RAPI e RAI, após o processo de peletização, estas são trituradas para 
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posteriormente serem resfriadas e encaminhadas para os silos de armazenagem. O 

pelete então é encaminhado para o resfriador aonde este deverá sair com 10 ºC 

graus de diferença da temperatura ambiente. Após a realização deste processo de 

resfriamento, a ração é encaminhada através de elevadores para os silos de 

expedição específicos para cada tipo de ração, que posteriormente são expedidos 

nos caminhões, que irão levar a ração para as granjas integradas. 

 

1.8  ABATEDOURO 

1.8.1 Abate Halal 

O Abatedouro da Seara Alimentos, unidade Jacarezinho-SP, tem como 

objetivo a produção de frangos visando o mercado externo, principalmente o 

mercado Árabe, no qual este, tendo como principais exigências: 

 O animal deve ser abatido por um muçulmano que tenha atingido a 

puberdade, O sangrador deve pronunciar o nome de Alá ou recitar uma oração que 

contenha o nome de Alá durante o abate, com a face do animal voltada para Meca. 

O animal não deve estar com sede no momento do abate. A faca deve estar afiada, 

além disso, esta não deve ser afiada na frente do animal. O corte deve ser no 

pescoço em um movimento de meia-lua. Deve-se cortar a jugular, traquéia e 

esôfago do pescoço do animal.  A morte deve ser rápida para de modo para que não 

haja sofrimentos para o animal. O sangue deve ser retirado da carcaça por 

completo. 
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1.8.2 Fluxograma 

 

Recepção 

Pendura 

Insensibilização 

Sangria 

Escaldagem 

Depenagem 

Eviceração 

Pré-resfriamento 
e resfriamento 

Frango-Inteiro e 
KFC 

Embalagem 

Túnel 

Expedição 

Cortes 

Desossa 

Embalgem 

Túnel 

Expedição 

Carcaça (CMS) 

S.I.F 

Corte dos pés 

Miúdos (Chiller) 
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1.8.3 Sequência de produção  

Recepção 

A recepção de aves é uma área coberta, protegida de ventos e de incidência 

de raios solares, aonde contem ventilador, chuveiro e termômetro. O tempo de 

espera é de no máximo 3 horas, e todos os caminhões são encaminhados para o 

local de descarregamento de acordo com o fluxograma. 

Pendura das aves 

Antes das aves serem penduras na nória, estas são descarregadas dos 

caminhões, onde funcionários colocam as caixas em uma esteira, onde estas são 

levadas para o local de pendura.  

O local de pendura das aves, é coberta, contendo baixa luminosidade para 

que não ocorra estresse nas aves. Neste local ocorre a pendura das aves na nória, 

os funcionários deste local devem seguir todas as normas de bem-estar animal. 

Insensibilização 

O processo de insensibilização, tem por objetivo fazer com que o animal fique 

inconsciente antes da sangria, de modo que não cause dor ou angústia na hora da 

sangria. Este processo de insensibilizar não deverá durar mais que 7 segundos, 

para que não ocorra sofrimento da ave. 

A insensibilização, no abatedouro da Seara Alimentos, é realizada através de 

eletronarcose, que consiste em imersão da ave em água com corrente elétrica, 

levando a um choque no animal. A frequência varia entre 600 a 100 Hertz e a tensão 

entre 100 a 30 Amperes.  

Sangria 

O procedimento de sangria no abatedouro é Halal, no qual o sangrador 

deverá cortar a jugular, traqueia e esôfago, não ultrapassando a média de 3 minutos 

a sangria. 

Escaldagem 

A escaldagem tem por finalidade o afrouxamento das penas, no qual são 

escaldadas por pulverização por vapor, por aproximadamente 2 minutos a uma 
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temperatura de 52°C. Caso a ultrapasse o tempo de 2 minutos ocorre um pré-

cozimento e se ficar menos de 2 minutos não ocorrerá o afrouxamento das penas, 

dificultando a depenagem. 

Depenagem 

A depenagem consiste em uma máquina que retira as penas, através de um 

rolo ou prato com dedos de borracha, de modo que tire as penas e não machuque a 

carcaça da ave. Porém durante este processo poderá ocorrer algumas lesões na 

carcaça, a principal delas é a fratura de asa, sendo necessário que constantemente 

ocorra um ajuste desta para o tamanho do frango. As penas retiradas pela máquina, 

caem em um escoamento, que são encaminhadas para o F.F.O. (Fábrica de farinha 

e olho). Mesmo o frango passando pela depenadeira, sempre á carcaças que a 

máquina não consegue tirar totalmente a pena, sendo feito a retirada manual. Logo 

adiante da depenagem é feito o corte da canela, separando os pés da carcaça. 

Estes pés são jogados para um funil, no qual este cai em uma mesa, aonde um 

funcionário faz a limpeza e a retirada da queratina, feito este processo, os pés são 

jogados em uma tubulação, no qual levará estes até o chiller da sala de miúdos.  

Eviceração 

 Depois da depenagem as carcaças passam para a máquina de 

evisceração, que irá consistir na retirada das vísceras, ocorrendo primeiramente o 

corte na cloaca e depois no abdômen, de modo que este fique aberto e as vísceras 

fiquem expostas e separadas da carcaça, para estas serem analisadas pelo S.I.F, 

caso necessário as vísceras são sequestradas juntamente com a carcaça e 

descartadas, dependendo da doença e do aspecto. Posteriormente, a carcaça vai 

para o pré-resfriamento, já as vísceras, passam por uma outra linha aonde são 

coletadas o coração, fígado e moela, aonde estas são vão através de uma tubulação 

para o chiller de miúdos. As vísceras não comestíveis, traqueia, papo, cloaca e 

sacos aéreos e o pulmão, são descartas e mandados para o F.F.O. 

A ordem de retirada das vísceras é: glândula uropígea, traquéia, cloaca, 

retirada das vísceras não comestíveis, retirada das vísceras comestíveis e pulmão. 
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S.I.F  

O Serviço de Inspeção Federal, é o responsável por assegurar a qualidade de 

produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado 

interno e externo, bem como de produtos importados. Estes se localizam após a 

evisceração, aonde analisam a carcaça da ave, podendo fazer a condenação desta 

de forma total e parcial.  

A inspeção sanitária é feita sob supervisão do SIF, que determina se o frango 

é sadio ou necessita ser rependurado para a nória do DIF (Departamento de 

Inspeção Final) para remoção de partes com injúrias. As vísceras acompanham a 

carcaça de onde foram evisceradas com sincronia total, caso os miúdos 

apresentarem algum problema é destinado diretamente para FFO (Fábrica de 

farinha e óleo). Neste ponto é examinado as carcaças que apresentam alguma 

alteração (hematomas, fraturas, riscos na pele, dermatose) ou contaminação (biliar, 

fecal), podendo estas serem condenadas parcialmente ou totalmente após análise 

dos agentes de inspeção e autorização de um Médico Veterinário responsável do 

SIF. 

 A inspeção e dividida em 3 linhas: ⇒ Linha A – exame interno da carcaça; 

Realiza-se por meio da visualização da cavidade torácica e da abdominal (pulmões, 

sacos aéreos, rins, órgãos sexuais). ⇒ Linha B – exame das vísceras; Exame do 

coração, fígado, moela, baço, intestinos e nas poedeiras, ovários e oviduto. ⇒ Linha 

C – exame externo da carcaça; Realiza-se por meio da visualização das superfícies 

externas (pele e articulações); Nesta linha, efetua-se a remoção de pequenas 

contusões, de membros fraturados, de pequenos abscessos superficiais e 

localizados e de calosidades (BRASIL, 1998). 

As carcaças que foram condenadas totalmente são jogadas em uma 

tubulação, no qual está é encaminhada para o F.F.O., já as carcaças que se realiza 

a condenação parcial, se retira a parte da carcaça que não está conforme, já a parte 

conforme é encaminhada para um Chiller, no qual absorvem água é são 

encaminhados para a sala de cortes. 
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Miúdos 

Após a coleta dos miúdos (no caso coração, fígado, moela e pé), estes 

passam pelo Chiller aonde são resfriados e absorvem água, para cada miúdo tem 

um Chiller, e no final deste processo a um funcionário que classifica cada miúdo, 

pesa e embala e encaminha para o túnel. 

Pré-Resfriamento 

O pré-resfriamento consiste na imersão da carcaça no pré-chiller que são 

tanques de inox a uma temperatura de 10-18°C, por aproximadamente 30 minutos, 

sendo 2 litros de água por frango. Este processo serve para iniciar o pré-

resfriamento, além de limpeza e hidratação da carcaça.  

Resfriamento 

Depois do frango passar pelo pré-chiller, este vai para o chiller, no qual ocorre 

o resfriamento a uma temperatura de 2°C por aproximadamente 30 minutos, sendo 

1,5 litros de água por frango, além disto, é adicionado de 2 a 5 ppm de propileno-

glicol na água. Ao termino deste processo o frango absorve 8% de água. 

Classificação 

Após passarem pelo chiller os frangos vão para o setor de embalagens, 

aonde serão classificados entre frangos inteiros e frangos com defeitos, os inteiros 

serão embalados de acordo com o seu peso e colocados em caixas e etiquetados, já 

os frangos com defeitos são levados a sala de cortes. 

KFC 

A sigla KFC, significa Kentucky Fried Chicken, traduzindo para o português, 

Frango Frito de Kentucky. A unidade de Jacarezinho-PR da Seara Alimentos, produz 

os cortes de KFC, no qual esta realiza os cortes da coxa, sobrecoxa, costela, asa e 

peito. As embalagens contem 4 asas, 2 peitos, 4 coxas, 4 sobrecoxas e 4 costelas, 

após embalar estas peças, estes, são encaminhados para para o túnel e 

posteriormente são armazenados. 
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CMS  

CMS (Carne mecanicamente separada), é o setor, aonde são levados 

pescoço, e parte de peito, aonde estes são introduzidos em uma máquina, no qual 

está faz o processamento de separação da carne do osso, a carne é embalada e 

congelado, e posteriormente expedido para outras unidades aonde são realizados 

os embutidos com este produto. 

Túnel de congelamento  

Após estes serem embalados e colocados em caixas, o próximo passa é o 

resfriamento, no qual as caixas com frangos serão colocadas em uma câmera fria 

em uma temperatura de – 30°C e UR 80-85%, para frango Griller inteiro o tempo que 

este permanece dentro do túnel é de 6 horas, para KFC 14 horas e para frango a 

passarinho 16 horas. 

Armazenamento 

Após o resfriamento rápido as caixas são colocadas em paletes, e 

encaminhados para uma câmera fria com temperatura entre -15 a -30°C, esta 

câmera fria tem capacidade para armazenar 900 toneladas. 

Expedição 

Após o congelamento os paletes são expedidos e colocados em containers, 

aonde irão para o cliente.  

  

1.9  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 A atividade que realizei na Seara Alimentos, foi um PDCA estratificado. 

O PDCA é uma ferramenta de gestão significa Plan, Do, Check, Action (Planejar, 

Fazer, Verificar e Agir). Esse método tem a função de garantir que a empresa 

organize seus processos, não importando a sua natureza. No PDCA em questão, foi 

desenvolvida por causa dos elevados índices ne contusão/fratura, no qual a unidade 

de Jacarezinho em questão, estava fora da meta.  

A pesquisa se realizou a campo, em todos os processos críticos, tendo por 

vez, a avaliação da carcaça da ave, visando avaliar contusão e fratura, no 
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carregamento, Forão realizadas avaliações nos processos de apanha, estratificado 

por equipe de carregamento. No transporte, estratificado por motoristas que 

prestaram o serviço para as equipes de apanha, sendo avaliados após o 

descarregamento das caixas, e por último o abatedouro, sendo as aves avaliadas na 

pós-depenagem. 
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PARTE II 

RESUMO 

 

O Brasil é a segunda nação de maior produção avícola no mundo, 

consequentemente, este lugar se dá por todo um processo de extremo controle, 

desde o alojamento até o abate das aves. Contudo o processo em sua totalidade 

apresenta pontos críticos, que influenciam no produto final. Atualmente, as 

empresas visam uma melhor qualidade do produto, maximizando a produção e 

reduzindo os prejuízos, que geralmente são causadas pelo processo de pré-abate. 

Este trabalho salienta um dos procedimentos mais difíceis, o pré-abate, que consiste 

em jejum, carregamento, transporte e tempo de espera no abatedouro, ressaltando 

sempre os pontos críticos de cada etapa.  

 

Palavras-chave: Avicultura de corte, pré-abate, pontos críticos, jejum, apanha, 

carregamento, transporte, tempo de espera. 
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ABSTRACT 

 

 

Brazil is the second nation with the largest poultry production in the world, 

consecutively, this place takes place through a process of extreme control, from 

lodging to the slaughtering of birds. However, the whole process presents critical 

points that influence the final product. Today, companies aim for a better product 

quality, maximizing production and reducing the losses, which are usually caused by 

the pre-slaughter process. This work highlights one of the most difficult procedures, 

pre-slaughter, which consists of fasting, loading, transportation and waiting time at 

the slaughterhouse, always highlighting the critical points of each stage.  

 

Key words: Poultry cutting, pre-slaughter, critical points, fasting, picking, loading, 

transport, waiting time. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil produziu 12.900 mil toneladas de carne de frango no ano de 2016, 

estando assim no segundo lugar de produção no mundo e também o primeiro no 

quesito exportação (ABPA, 2017). 

A avicultura, foi uma das áreas de maior avanço e desenvolvimento no 

agronegócio nas últimas décadas, sendo este progresso não apenas no corte, mas 

também na postura, porém outro fator que fomentou este desenvolvimento foi o seu 

baixo custo atrelado a sua qualidade nutricional, segurança alimentar e também 

preços acessíveis favorecendo o consumo humano (OLIVO, 2005). 

Ressalta-se que a avicultura brasileira é conhecida mundialmente como uma 

das mais desenvolvidas mundialmente, com altos índices de desempenho ao se 

tratar de ganho de peso, conversão alimentar, e cada vez um menor índice de 

mortalidade, tudo isso graças a uma boa genética, aliada aos fatores de nutrição de 

boa qualidade, ambiência, biosseguridade e um manejo mais apurado e correto no 

sentido de preparação do aviário tanto na chegada das aves, quanto na retirada 

delas, sendo a retirada denominado, período pré-abate (SANTOS, 2015).  

Na produção de aves de corte, o período pre abate, sendo, o jejum e o 

carregamento, sendo estes considerados os períodos de maiores riscos de prejuízo 

para o setor da avicultura de corte (SANTOS, 2015). 

A qualidade do produto, no caso a carne, tem impacto direto na qualidade 

desta desde o manejo pré-abate, consistindo em captura, carregamento, transporte 

e tempo de espera até o abate das aves. Estas práticas mal realizadas podem 

comprometer o bem estar do animal e consequentemente acarretam na qualidade 

do produto final também. (BARBOSA FILHO et al., 2014).  

Elevados índices de mortalidade, estresse fisiológico, lesões na carcaça estão 

associados ao manejo pré-abate e transporte dos animais (ARISTIDES et al., 2007). 

Sendo assim, a identificação desses pontos no pré-abate, torna-se fatores de 

uma importância ao se tratar de melhorias nos processos de produção, sendo 

essencial estes conhecimentos, devido as poucas informações no que se diz a 

respeito no quesito saída do aviário até o abatedouro. (VIEIRA et al., 2009). 



35 
 

Este trabalho teve finalidade, descrever os principais pontos críticos no jejum 

pré-abate, apanha ou captura, carregamento, transporte, recepção e tempo de 

espera, sendo estes os pontos de grande perca pois influenciam diretamente na 

qualidade do produto acarretando a prejuízos financeiros na agroindústria. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

4.1 História da avicultura no Brasil  

A introdução da avicultura no Brasil, se deu através da chegada dos 

portugueses ao Brasil, com a descoberta do continente, sendo assim introduzidas 

galinhas, em criações familiares, porém o interesse da criação destas era apenas 

para consumo próprio, subsistência e em alguns casos para comercio (ZEN, et al. 

2014).  

Os primeiros relatos de grande impacto na avicultura no Brasil, se deu a partir 

de 1895, com a criação de grandes aviários, que tinham por finalidade, realizar 

seleções de raças, buscando uma melhora na produção, naquele momento (APEX 

BRASIL, 2011). 

Segundo Zen et al, foi a partir de 1930 que a avicultura teve o seu maior 

desenvolvimento, graças a iniciativas privadas visando um maior desenvolvimento. 

Porém graças ao interesse de exportação, procurou-se haver uma melhora no 

quesito nutrição, sanidade e genética nos anos de 1950 e 1960 (APEX BRASIL, 

2011).   

Na década de 70, houve a implantação da avicultura conhecida até hoje, 

graças a implantação dos sistemas conhecidos como “integração vertical” ou 

empresa/produtor. Este modelo, consiste em parcerias entre o produtor, que tem por 

finalidade investir em infraestrutura da granja e também na mão de obra, já a 

empresa tem por finalidade, fornecer aves, nutrição destas, assistência técnica e 

veterinária, e a remuneração se faz após o abate do lote, sendo considerado este 

processo de Avicultura Industrial (ZEN, et al. 2014). 

Porém só em 1973 o Brasil se torna um potencial exportador de frango, 

graças aos investimentos nos abatedouros e em todos os demais setores da 

avicultura industrial (APEX BRASIL, 2011). 

 

4.2 O Bem-Estar Animal  

As práticas de bem-estar animal devem ser baseadas nas cinco liberdades; 

liberdade ambiental, sanitária, fisiológica, comportamentais e psicológicas, já sendo 

definido estes conceitos em diversos trabalhos científicos (FAWC).  
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Com base nesses conceitos, todos os responsáveis e envolvidos com o 

manejo das aves, devem possuir o mínimo de conhecimento sobre comportamento 

animal a fim de evitar estresse, em particular quando estes animais estão sendo 

transferidos, carregados ou descarregados (UBA, 2008).  

Os animais também deverão ser privados de possíveis injurias e também 

fatos ou ações que possam levar a causa de dor ou atentem contra a saúde dos 

mesmos, logo o ambiente ao qual estes animais são colocados deve ter por 

finalidade a promoção de boa saúde, conforto e assistência técnica rápida quando 

for preciso (UBA, 2008).  

 

A relação entre homem e animal no contexto do bem-estar animal é analisada 

levando em conta diferentes situações, tendo como base o conceito das “Cinco 

Liberdades”, estas são: 

 Liberdade Fisiológica: livres de fome e sede e com acesso à 

água fresca e a uma nutrição que os mantenha saudáveis e vigorosos; 

 

 Liberdade Ambiental: livres de desconfortos e vivendo em um 

ambiente apropriado, incluindo abrigo e uma área para descanso;  

 

 Liberdade Sanitária: livres de dor, ferimentos e doenças por 

meio de prevenção ou de rápido diagnóstico e tratamento; 

 

 Liberdade Comportamental: livres para expressar seu 

comportamento normal, uma vez em deve lhes serem garantidos: espaço 

suficiente, condições de moradia apropriadas e a companhia de outros de 

sua espécie; 

 

 Liberdade Psicológica: livres de angústias e medo, com a 

garantia de condições e tratamento que evitam sofrimentos mentais (FAWC). 

 

 Essas cinco liberdades buscam oferecer condições para uma análise e 

compreensão do bem-estar sob o ponto de vista do animal, e não sob o do homem, 
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servindo como um ponto de partida e referência para avaliar os aspectos bons e 

ruins de um sistema de criação (WEBSTER, 1987; citado por MEDEIROS, 2009). 

O julgamento do bem-estar dos animais deve levar em conta uma análise de 

um conjunto de fatores tais como mortalidade, saúde, produtividade, medidas 

fisiológicas e comportamentais, os programas de bem-estar aplicados nas 

empresas, devem ser monitorados e avaliados invariavelmente de forma em que se 

possa avaliar a eficácia das práticas realizadas. A análise de bem-estar animal pode 

ser observada não só em laboratórios como também no próprio local, sendo assim 

boa forma para se avaliar o bem-estar das aves (ALVES). 

Segundo a Instrução Normativa nº 3/2000 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), o conceito de abate humanitário envolve os 

processos que ocorrem desde a recepção até a de sangria. Contudo, a fim de se 

evitar o sofrimento desnecessário dos animais, além de perdas econômicas nesta 

etapa de produção, também devem ser considerados todos os procedimentos de 

preparação para o abate ainda na granja: a duração do jejum alimentar, a forma de 

apanha, o engradamento e o transporte.  

   

4.3 Jejum pré-abate 

O manejo de pré-abate e também o abate, é um período considerado curto na 

vida do animal, porém é neste processo de preparação das aves para o abate, que 

estão os maiores riscos no bem-estar animal. Mesmo estes períodos sendo 

relativamente curtos, são esses dois momentos, em que é visto a relação bem-estar 

e produtividade, devido a todo o manejo realizado em várias semanas serem 

observados em um único dia (ALVES, 2009).   

Então é de suma necessidade se atentar para o bem-estar das aves nas 

etapas finais da produção. É nessas etapas em que fica evidente a necessidade de 

capacitação do pessoal responsável pelo manejo, devido uma manipulação intensa 

das aves (ALVES, 2009). 

O período pré-abate, deve-se iniciar antes do carregamento das aves até o 

abate, este período é denominado quando se é tirado a ração e sendo apenas 

administrado água (NORTHCUTT, 2000).  

O manejo adotado em diferentes granjas no território nacional, adotam uma 

restrição alimentar de no mínimo 8 horas, tendo por função reduzir ao máximo as 
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contaminações no abatedouro, causando um esvaziamento gástrico, além de 

melhorar a produtividade da ave, pois, haveria temperatura para que este alimento 

fosse consumido e também metabolizado e transformado em carne (MENDES, 

2001). 

A retirada da agua junto com a ração é incorreta, pois, a água ajuda na 

passagem de alimento pelo sistema digestório. Contudo um maior tempo de jejum 

poderá trazer um aumento no consumo de água e também ingestão de cama, 

resultando em aumento na umidade das fezes, consecutivamente havendo um 

equívoco em relação ao tempo de jejum ser curto. Sendo assim, para uma menor 

contaminação no abatedouro, é extremamente importante que o intestino esteja 

vazio e também o papo, no momento da apanha (MENDES, 2001).  

  Quando se há um tempo de jejum muito longo, as aves podem sofrer 

desidratação, caracterizando por uma coloração e textura anormal na carcaça da 

ave, sendo posteriormente condenados na linha do S.I.F. (ARISTIDES et al.,2007).  

A velocidade em que é passado o alimento no sistema digestório, é diminuído 

com a temperatura elevada, outro fator que pode reduzir a passagem do alimento no 

sistema digestório são os ambientes escuros, para que ocorra um maior 

esvaziamento do trato gastrointestinal das aves, deve-se administra por no mínimo 4 

horas de luz, após a retirada dos alimentos (MAY et al., 1988). 

Aves colocadas em caixas para transporte, retém mais a ingestão do que 

comparado com as mantidas soltas no piso, sendo assim, recomenda-se que o 

tempo de transporte no caso da granja até o abatedouro, não seja levado em 

consideração ao tempo de jejum (MENDES, 2001). 

O tempo de jejum não deverá ser maior do que o já pré-estabelecido, um 

aumento no tempo, gera estresse, desestabilizando a flora intestinal da ave, 

consecutivamente abrindo espaço para bactérias oportunistas, ajudando assim, no 

desenvolvimento de Salmonella sp. no ceco. As bactérias presentes no papo da ave, 

controlam o pH, impedindo assim a multiplicação da Salmonella sp, porém com o 

aumento no tempo de jejum, o pH do papo aumenta, favorecendo assim a 

proliferação da Salmonella sp, consecutivamente, somando o pH baixo, e a ingestão 

de cama devido a longa privação de alimento, a quantidade de bactérias presentes 

no papo aumenta, logo em caso de rompimento na hora do processamento, 
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contaminara toda a carcaça, levando esses fatores em consideração, se recomenda 

que o  tempo de jejum não passe de 12 horas.  (LUDTKE et al., 2008).  

São vários os fatores contribuem com o estresse das aves durante as etapas 

do pré-abate, além disso os níveis de estresse gerados por estas etapas acarretam 

em uma maior perda causada por mortalidade na chegada ao abatedouro (RUI & 

RAMOS & SILVA, 2011). 

Jejuns superiores a 12 horas, levam a uma fraqueza na parede do intestino 

favorecem o rompimento deste com maior facilidade (NORTHCUTT et al., 1997). A 

vesícula biliar também, após 14 horas de jejum, os órgãos ainda contem bile, logo 

em caso de rompimento, poderá contaminar toda a carcaça (BIGILI et al., 1997). 

Salmonella sp., Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Aeromonas hydrophila e Clostridium 

perfringens, são os microorganismos mais comuns encontrados em carcaças cruas 

de frangos. Estes microorganismos, deterioram a carcaça, levando a intoxicações 

alimentares, em caso de ingestão do produto no caso ave que contem estes. 

(LEITAO, 2001).  

O fator clima, também é considerado, em dias com altas temperaturas, as 

aves consomem uma quantidade menor de ração ou até param de se alimentar 

durante a tarde, caso o jejum for iniciado no fim da tarde, este poderá ser maior do 

que o pré-definido. Além do clima quente, deve-se também prestar atenção em 

climas com temperaturas baixas, pois neste caso as aves se alimentam mais e se 

movimentam menos, diminuindo o processo digestivo e consecutivamente 

aumentando os riscos durante o abate. (ASSAYAG JR. et al., 2005).  

Outro fator de suma importância é o de Bem-Estar animal, pois, estas 

pesquisas têm por finalidade dar uma melhor qualidade de vida ao animal e também 

diminuir o estresse durante o pré-abate, com base em que, altos níveis de estresse 

pode diminuir o tempo de rigor mortis, consecutivamente resultando em uma carne 

mais endurecida, logo um produto de menor qualidade. (MENDES,2001). 

 

4.4 Apanha e Carregamento  

A apanha é uma etapa, no qual as aves são capturadas e coladas em gaiolas 

e posteriormente conduzidas até o abatedouro (RIBEIRO, 2008). 
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Esta etapa em especifico, é a mais delicada, devido esta ser a que mais gera 

injurias físicas e estresse nas aves, logo sendo uma parte fundamental, pois caso 

feita de forma errada, gerará prejuízos (CASTILLO&RUIZ, 2010).  

Há dois métodos de se realizar a apanha, a automatizada e a manual. A 

forma automatizada ou mecânica, faz com que apenas duas pessoas consigam 

carregar aproximadamente 7200 frangos por hora (CONY, 2000). 

Os principais pontos positivos são, melhorias do bem-estar das aves devido a 

uma diminuição no stress de apanha e também na quantidade de lesões, outro 

ponto positivo é a redução em gastos operacionais e também melhoras nas 

condições de trabalho (MONLEÓN, 2013).  

Porém o seu alto valor financeiro juntando com as modificações nas 

instalações feitas nos aviários e também no transporte, inviabilizam a sua aplicação 

no Brasil, portanto a apanha manual é a forma mais usada no Brasil. (CONY, 2000). 

A apanha manual pode ser realizada de três tipos, pelas pernas, sendo este 

considerado o método que mais causa lesões e também o menos eficiente, o 

segundo método é a apanha pelo pescoço, tendo como desvantagem os arranhões 

nas coxas e no dorso ao colocar as aves dentro da caixa, além de poder causar 

morte por asfixia, e por terceiro a apanha pelo dorso, sendo o método mais usado e 

também a maneira mais fácil de colocar as aves dentro da caixa para serem 

transportadas (CONY,2000). 

 

Figura 1 - Apanha pelo dorso. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

O manuseio incorreto, durante a captura, corresponderá em contusões e 

hematomas no pós-abate, sendo necessário que este trabalho, seja realizado por 

pessoas treinadas (GOMIDE, etal. 2014). 



42 
 

Deste modo, são formadas equipes de 12 a 14 pessoas, além disso a equipe 

conta com a supervisão e coordenação de um líder. (CONY, 2000). 

Comparando os métodos, observou-se que a captura pelo pescoço aumenta 

as contusões de carcaça em 33% e em 72% as fraturas hemorrágicas (LEANDRO et 

al., 2001). A captura pelas pernas também causa mais lesão na carcaça e é o 

menos eficiente (ROSA et al., 2002). 

Realizando um outro comparativo entre os dois métodos, apanha pelo 

pescoço e dorso. Tornou-se visível que as capturas pelo dorso tiveram menos 

condenações por leões e fraturas no abatedouro quando comparado ao método de 

captura pelo pescoço. Este comparativo foi realizado em 376 mil aves, feito por uma 

equipe de 15 pessoas (VIEIRA, 2008). 

 Outro dado importante, é que o hematoma é a lesão mais comum, realizada 

em casos de manejo incorreto, cerca de 90 a 95% hematomas encontrados nos 

frangos de corte durante o abate, ocorreram 12 horas antes do abate e destas 

lesões, 35% são causadas pelo granjeiro, 40% ocorrem na apanha e o resto é 

causado no transporte, descarga e pendura (JORGE, 2008).  

Preconiza-se que a apanha seja realizada durante a noite, pois nesta parte do 

dia, a temperatura é menor, sendo o conforto térmico das aves se situa entre 18 a 

28 °C. (RIVAS; ISOLAN; PINTO, 2009).  

Além do fator temperatura, é preferível que a apanha ocorra durante a noite 

pois as aves tem a sua capacidade de visão diminuída, consecutivamente não se 

assustem com a movimentação da equipe de apanha, além disso, os comedouros e 

os bebedouros devem ser erguidos, para que não ocorra nenhum acidente com a 

equipe (RIBEIRO,2008).  
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Figura 2 - Restrição de área para apanha. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Recomenda-se que aves com qualquer problema clínico, lesões ou fraturas 

que comprometam seu bem-estar, não devem ser transportadas, tendo como 

medida o sacrifício por deslocamento cervical. Também é indicado que se evitem os 

métodos de apanha pelas pernas e pescoço, devido às lesões que acarretam e 

também pelo sofrimento que causa nos animais, contrariando, dessa forma, as leis 

de bem-estar animal. Outra recomendação é que as caixas sejam fechadas e 

deslizadas suavemente até o caminhão e, além disso, a água só deve ser retirada 

no início da apanha (UBA, 2008).  

É de suma importância que haja um analise dos hematomas e também das 

cores destes na linha de abate, no qual servira para determinar a idade do 

hematoma ( tabela 1 ), podendo assim identificar em qual ponto do processo está 

ocorrendo um maior índice,  servindo também como um indicador de aonde está 

ocorrendo maiores problemas e se necessário estabelecer um treinamento adicional 

(SANTOS, 2015).  
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                                 Tabela 1. Coloração dos hematomas x tempo 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                 

A quantidade de aves no engradado, tem impacto direto na incidência de 

mortes na hora da chegada ao matadouro. Cada caixa deve conter lotes uniformes, 

sempre levando em consideração o número de aves por caixa, em especial em 

épocas quentes. 

A quantidade de aves por caixa, deve ser adequada de acordo com o peso 

das aves, tamanho da caixa, condições climáticas e também o peso. As caixas 

deveram ter espaço suficiente para que todas as aves consigam deitar sem que uma 

se amontoe sobre a outra. Além disso, as caixas devem ser higienizadas e mantidas 

em bom estado de conservação, sendo de obrigação da empresa, observar o seu 

estado e substituir em casa de danificação (UBA, 2008).  

Segundo Hildebran Junio, (2006), à medida que se aumenta o número de 

aves por caixa, também aumenta a mortalidade destas, logo, é preferível que o peso 

da caixa seja de 20 a 24 kg. Porém a densidade deve variar conforme o peso das 

aves, o horário e também a estação do ano, recomendando-se que a densidade seja 

menor em dias quentes e também a tarde (BARBOSA FILHO, 2008).  

Para levar as caixas até o caminhão, deve-se utilizar um sistema de cano tipo 

PVC, que é distribuído no aviário, sendo assim os funcionários apenas deslizam as 

caixas facilitando o transporte até o sistema de esteira que levam as caixas do chão 

até carroceria. Na carroceria deverá ter um funcionário fazendo o empilhamento das 

TEMPO COLOR 

Minutos Vermelho 

12 horas Vermelho escuro – Roxo 

24 horas Vermelho Claro – Roxo 

36 horas Amarela, verde – Roxo 

48 horas Alaranjado 

72 horas Amarelo – Alaranjado 

96 horas Amarelo claro 

120 horas Cor Normal  

Fonte:  MONLEÓN (2013). 
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caixas no caminhão que deve variar de sete a oito fileiras, e também ressaltando 

que as caixas devem ser bem presas, evitando o mínimo movimento (RIBEIRO, 

2008).  

Figura 3 - Caixas amontoadas. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

                                    

Figura 4 - Carregamento das caixas no caminhão. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Outro fator importante se tratando de carregamento, é evitar que a carga fique 

exposta ao sol durante o procedimento, consecutivamente diminuindo o estresse 

térmico das primeiras aves carregadas (VIERA et al,2009). 

 Cerca de 40% das mortes na chegado do abatedouro, se deve ao estresse 

térmico elevado, causado por altas temperaturas nas operações de pré-abate 

(GOMIDE, M. A. L. et al 2014). 

Molhar a carga é uma forma que ajuda a diminuir a temperatura, porém 

algumas condições requerem atenção, como, a temperatura deve estar elevada e a 

umidade relativa deve ser inferior a 50%, em dias frios não se deve molhar a carga e 

também o molhamento desta deve ocorrer de modo uniforme (VIEIRA, 2008).  

Em casos de temperaturas baixas, recomenda-se que para minimizar o frio, a 

carga deverá ser coberta. Além do calor e do frio, os longos tempos de transporte 

podem causar também a DOA (Morte por Transporte). Se tratando de transporte de 

aves, deve-se procurar diminuir as distancias, além de que as rotas de transporte 

devem ser previamente planejadas (MONLEÓN, 2013). 

4.5 Transporte 

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

abatedouro, sendo considerado um dos maiores deslocamentos de animais vivos do 

mundo. Este processo pode ser realizado em diferentes condições, horários e 

combinações de distâncias. Estas combinações têm um impacto direto na qualidade 

do produto e também sendo responsável pelas mortes na chegada do abatedouro. 

(BARBOSA FILHO et al., 2009).  

Essa fase é altamente estressante para as aves, uma vez que estas são 

criadas em um ambiente controlado e tranquilo, e logo são expostas a várias 

mudanças. Reduzir o estresse dessas, não implica apenas em bem-estar animal, 

mas também em benefícios econômicos (GOMIDE, M. A. L; et al. 2014). 

Alguns fatores podem estressar os frangos, comprometendo assim não só o 

bem-estar, mas também qualidade da carne consequentemente do produto 

(JORGE, 2008). 
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Estudos no Reino Unido indicaram que as mortes no transporte de aves 

ocorrem principalmente ao estresse e podem alcançar uma taxa de 40%, sendo que 

está mortalidade aumenta com a distância percorrida (WARRIS et al., 1990). 

As aves apresentam perdas significativas das reservas energéticas nos 

primeiros 30 minutos de exposição ao estresse, sendo esses primeiros minutos de 

estresse o carregamento. Neste momento, a reserva de energia que a ave possui é 

rapidamente consumida, sendo essa acabada logo após a uma adaptação ao 

estresse. Porém, a adaptação não acontece nas primeiras horas de transporte, logo 

as aves vão chegar ao abatedouro bastante debilitadas quanto aos parâmetros 

qualitativos (BRESSAN e BERAQUET 2002).  

O estresse pelo frio devido à alta velocidade do veículo de transporte, 

estresse térmico decorrente da elevada temperatura e umidade, estresse social, 

decorrente da alta lotação nas caixas, vibração, aceleração, barulho, jejum alimentar 

e hídrico, comprometem o bem-estar da ave e também a qualidade do produto final 

(JORGE, 2008).  

Demais fatores podem estar relacionados principalmente as estações do ano, 

as altas temperaturas e umidades relativas que contribuem para o estresse térmico 

durante todas as operações de pré-abate (SILVA et al., 2011).  

 Durante o transporte, as aves são submetidas à ação direta da radiação 

solar, piorando mais ainda no verão, somando a isso, ocorre a baixa ventilação da 

carga, gerando um aumento de calor na ave, levando a um maior desconforto 

térmico dos animais. (WARRIS et al., 2005). 

Com tais condições, os frangos tentam expor uma maior área do corpo e 

buscam ofegar, tentando assim perder calor através da evaporação, visando dissipar 

o calor. Porém, com altas densidades por caixa, ambos os mecanismos têm sua 

eficácia diminuída. Com base nisso, quanto maior a densidade das caixas, menor 

será a perda de calor, mas as aves que se encontram nas extremidades da carga 

sofrem menos (WARRIS et al., 2005).  

 Além desse fator, a falta de oxigênio também é outro ponto bem importante, 

pois seu baixo nível pode causar asfixia nas aves, tendo por necessidade que ocorra 
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uma separação entre as fileiras de caixas, no qual estas devem estar limpas, pois o 

acúmulo de fezes e penas dificulta a circulação do ar. (ABREU & AVILA, 2003).  

Se tratando do caminhão, as caixas devem estar bem presas de modo que 

impeça que se soltem. O sistema mais utilizado nos veículos é o de cano nas 

laterais e cobertura na parte superior da carroceria. Outra parte fundamental deste 

processo são os motoristas, sendo necessário que estes sejam treinados e 

orientados corretamente, conhecendo os riscos que a carga transportada pode 

sofrer (ABREU & AVILA, 2003).  

Outro fator, são as condições das estradas, podem causar um maior índice de 

hematomas e arranhões, resultado de trepidações em estradas ruins, além de levar 

o animal a estresse (HILDEBRAND; SILVA, 2006).  

 Com a finalidade de diminuir os índices de fratura e contusões, deve-se focar 

na conscientização das boas práticas e de carregamento com o produtor, no 

momento da apanha, tendo por finalidade minimizar as fraturas e contusões, 

geralmente gerados em peito, coxas e asas, aos quais são condenados 

posteriormente no processo (ARISTIDES et al. 2007). 

 É necessário que haja um planejamento antecipado do tempo de viagem, 

sendo essencial para poder adequar a condição climática, com a distância do aviário 

até o abatedouro, logo, longas distâncias não podem ser associadas com períodos 

mais quentes do dia, pois as aves seriam submetidas a um calor excessivo por mais 

tempo, consecutivamente aumento o índice de mortalidade na chegada ao 

abatedouro. Chuvas também devem ser levadas em consideração, pois estradas 

que não são pavimentadas podem ficar intransitáveis (VIEIRA et al., 2009).  

A baixa capacidade do frango de corte em lidar com o estresse térmico, 

resultam em taxas de mortalidade que ultrapassam o 1% durante os dias mais 

quentes. A alta incidência de lesões e estresse térmico durante o transporte, estão 

ambas correlacionadas ao mal-estar e resultando em uma perda considerável para a 

agroindústria, principalmente se tratando de países de climas quentes. (VIEIRA et al, 

2011).  

 Muitas vezes o estresse térmico é somente associado às altas temperaturas, 

porém, as baixas também devem ser levadas em questão, pois, conforme a um 
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aumento da velocidade do veículo de transporte, também se eleva a ventilação, 

logo, as aves sentirão mais frio. O estresse pelo frio é maior quando as aves estão 

molhadas, levando a ave a uma perda de temperatura pela evaporação da água. 

(RIBEIRO, 2008).   

Em casos de climas mais severos como Chuva e ventos, se faz necessário 

utilizar proteção para as aves. Os caminhões mais modernos são adaptados com 

portinholas de ventilação frontal e com lonas, com a finalidade de dar uma maior 

proteção térmica as aves, estas medidas reduzem os índices de mortalidade no 

transporte, tendo como níveis aceitáveis de 0,1 a 0,2%, variando de empresa para 

empresa. (RIVAS, ISOLAN, PINTO, 2009).  

A aspersão de água deverá ser realizada quando a temperatura estiver 

elevada e a umidade relativa do ar estiver abaixo de 50%. Fora deste intervalo, o 

controle adequado dos ventiladores e nebulizadores são suficientes para atender as 

exigências térmicas dos animais nestas condições. No inverno ou em dias e horários 

mais frios, deve ser suspensa a atividade, para não provocar estresse por frio nas 

aves (BARBOSA FILHO, 2008; VIEIRA, 2008). A distribuição de água também é 

outro fator importante, devendo ser feito atentamente a aspersão de água uniforme 

ao longo da carga, sem manter a mangueira ligada durante muito tempo em poucos 

pontos, evitando aves excessivamente molhadas, dificultado as trocas térmicas, e 

outras praticamente secas, mantendo o estresse térmico prolongado.  

Estima-se que 20% das contusões na carcaça tenham como origem delas 

principalmente o transporte, e os demais tenham relação com o manejo, apanha, 

carregamento e recepção das aves.  (RIVAS, ISOLAN, PINTO, 2009).  

Para analisar os efeitos de altas temperaturas e umidade no transporte, Silva 

et al. (2007) realizaram um estudo, simulando o ambiente de transporte colocando 

30 aves, 10 por caixa, em uma câmara climática com temperatura de 35ºC e 

umidade relativa de 85%.  O teste foi realizado em quatro períodos 0, 30, 60, 90 e 

120 minutos e comparou a perda de peso e a temperatura, as aferidas foram por 

meio de cloaca, e frequência respiratória por meio de avaliação visual. A 

temperatura mínima na qual as aves começam a sofrer estresse térmico foi de 

41,1ºC, já a máxima, foi de 46,3ºC, no entanto, o animal veio a óbito quando chegou 

a temperatura máxima. Já na  frequência respiratória, só foi possível aferir nos 
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grupos 0, 30 e 60 minutos de exposição, pois nos grupos de 90 e 120 minutos, não 

foi possível a contagem, devido à alta frequência respiratória na tentativa de eliminar 

o calor através da respiração. (SILVA et al., 2007).  

As aves tiveram perda significativa de peso e a diminuição desses foram 

conforme houve aumento no período de estresse térmico. Quanto maior o estresse 

maior a perca de peso. (SILVA et al., 2007).  

O peso de peito e de vísceras não foram alterados pelo período de estresse. 

Esse fato deve-se à maior perda de água das extremidades do corpo, no caso 

pernas e asas, devido a alta exposição à condição de elevadas temperaturas e 

umidade. A partir dos 35ºC de temperatura e 85% de umidade por 30 minutos de 

exposição, o estresse térmico ficaram mais evidentes, confirmados pela influência 

negativa nos parâmetros fisiológicos, no caso, temperatura e frequência respiratória 

e na qualidade da carcaça, com perda de peso de pernas, asas e dorso (SILVA et 

al., 2007).  

Se tratando de Brasil, as condições das estradas não são boas, além disso as 

distancias percorridas, na maioria dos casos não são pequenas e o que 

comprometem o tempo de transporte. Esses fatores favorecem a incidência de 

contusões no peito das aves e também nas asas e pernas tendo por origem as 

batidas e atritos das aves com o piso ou lateral do engradado, decorrente das 

trepidações e freadas bruscas na lateral do engradado. Nesta parte do processo, é a 

que ocorre o maior número de lesões e hematomas na carcaça da ave, sempre 

ressaltando que deve-se trabalhar com motoristas treinados (GOMIDE, M. A. L et al. 

2014). 

4.6 Recepção, seleção e espera 

Tempo de espera 

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

abatedouro, até o momento do abate do lote. O caminhão assim que chega ao 

abatedouro, deverá ir para o galpão de espera. Porém, as aves podem ser abatidas 

imediatamente ao chegar no abatedouro (GONÇALVES, 2008).  

Deve-se levar em consideração na chegada ao abatedouro, as condições 

ambientais, se faz necessário que o local de espera contenha ventiladores, 
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nebulizadores, chuveiro e que a carga, no caso o frango, não receba a incidência da 

radiação solar, sempre visando o bem-estar das aves e a diminuição do estresse 

térmico. A manutenção da condição ambiental na área de espera tem por finalidade 

proporcionar um conforto térmico e ajudas as aves na recuperação do estresse 

físico sofrido durante todos os processos anteriores. (LUDTKE et al.,2010). 

Aves sob condição de estresse térmico não devem ser expostas a longos 

períodos de espera, pois esse fator não apenas eleva a mortalidade, mas também 

pode causar danos à carcaça. É importante que as aves permaneçam nos galpões 

de espera o tempo mínimo necessário para garantir o fluxo de abate e seu bem-

estar, sendo recomendado como ideal um período de espera de uma hora, não mais 

que duas horas. As aves que esperam muito tempo no caminhão podem sofrer 

problemas de desidratação, já que se encontram sem acesso à água e ração 

(Ludtke et al., 2010).  

Em alguns casos, as aves assim que chegam no abatedouro encontram-se 

em um quadro irreversível, tendo por causa o esgotamento das reservas 

energéticas, logo, sendo pior o tempo de espera, pois, quanto maior o tempo de 

espera maior o número de aves mortas no caminhão. Nesses casos em especifico, 

recomenda-se o menor tempo possível entre a chegada e o abate. (BRESSAN 7 

BARRAQUET et al, 2002).  
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Tabela 2.  Valores recomendados do tempo de espera para diferentes distancias percorridas, e suas respectivas taxas de 

mortalidade esperada. 

Distância  Tempo de espera % mortalidade 

espera 

Longe (acima de 51 

Km) 

 

Media (entre 25 a 50 

Km) 

 

Perto (abaixo de 24 

Km) 

Moderado (entre 1 e 

2 horas) 

Curto (abaixo de 1 

hora) 

 

Alto (acima de 3 

horas) 

                 0,41 

                  

                 0,12 

 

                 0,41 

Fonte Vieira (2008) 

  

De forma geral, considerando todos fatores que levam a perdas no pré-abate 

e relacionando-os com o tempo de espera, a recomendação é de 2 horas, variando 

entre 1 e 3 horas. Este intervalo compreende as vantagens promovidas pela 

climatização e consequentemente, um retorno a condição de conforto térmico 

(SANTOS, A, P; et al 2015). 

No galpão de espera, as linhas de nebulizadores devem ser alternadas com 

as linhas de ventilação, de modo que, as primeiras devem ser espalhadas 

uniformemente entre os pilares e o teto, tendo por finalidade conseguir climatizar 

todas as caixas, além de diminuir a DOA e garantir o bem estar das aves. O 

reservatório de água deve estar instalado na sombra, além disso deve ser instalado 

nas laterais e no centro do galpão um termohigrômetro para que se possa aferir a 

temperatura e a umidade presentes no galpão. A umidade relativa da área de espera 

não deverá ultrapassar os 65% durante o verão.  (VIEIRA et al., 2009).  

Hildebrand et al. (2006) analisaram o tempo de espera de 13 mil caminhões 

nas quatro estações do ano e observaram a percentagem de mortalidade, sendo 

que esta foi menor em períodos maiores de espera e nas estações de verão e 

primavera. A conclusão deste autor foi que, a partir de 1 hora de espera, há uma 
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redução no índice de mortalidade, por causa da eficiência na climatização dos 

galpões de espera.  

 É de suma importância que a área de desembarque seja coberta e que as 

caixas sejam descarregadas com cuidado, evitando movimentos bruscos e devendo 

ser colocadas na esteira individualmente, evitando estresse e lesões nas aves. As 

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

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

imediatamente. As aves que chegarem mortas devem ser retiradas das caixas e 

contadas, sendo lavadas juntamente com o caminhão após o termino do 

desembarque (GONÇALVES, 2008). 

Os caminhões e as caixas devem ser higienizadas com água clorada (3 a 5 

mg/L), com a finalidade de diminuir as possíveis disseminações de doenças 

cruzadas (GOMIDE, M. A. L; RAMOS. M. E; FONTES, R. P. 2014). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se observar que o processo como um todo é extremamente crítico, de 

modo, que se a execução destes não forem seguidas por protocolos ou padrões de 

bem-estar animal, poderá comprometer o produto final, independente de qual etapa 

não fora executada corretamente. 

O tempo de jejum, o método de apanha, transporte e o tempo de espera no 

abatedouro, são processos na avicultura de corte que vêm sendo vastamente 

discutidos, a fim de se ter uma melhora na metodologia da execução destes.  

A capacitação dos funcionários se faz necessária em todas as etapas, não 

podendo destacar somente uma, mas sim o processo como um todo. Estes pontos 

críticos, são parte do processo que praticamente define a qualidade e a 

conformidade do produto. 

Vale a pena ressaltar, que cada vez mais, garantir um ambiente calmo, com a 

ausência ou o mínimo de estresse para os animais, não acarreta somente em um 

conforto para estes, mas sim impactando diretamente para a agroindústria, com o 

produto final de acordo com os padrões exigidos pelo cliente como também em 

retorno financeiro. 
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