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MANEJO PRÉ-ABATE 
DE AVES

Duração do 
jejum

Temperatura 
ambiente

Densidade no 
transporte

Mistura de animaisDesenho do 
caminhão

Velocidade de 
transporte

Lesões de pele

Incidência de PSE ou DFD

Perda de peso

Salpicamento da carne

Morte

Etapas do Manejo pré-abate
Jejum alimentar

Carregamento

Transporte

Descarregamento

Espera no frigorífico

Insensibilização

Abate

Jejum Alimentar

Reduz a taxa de mortalidade e evita
vômito durante o transporte.

Segurança alimentar: previne a 
liberação e a disseminação de 
contaminação bacterina pelas fezes
através do derramamento do 
conteúdo intestinal.
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Conseqüências do jejum
prolongado

Altera o rendimento de carcaça

Afeta o conteúdo de glicogênio no 
músculo no momento do abate (Interfere 
no processo do rigor-mortis)

A água só deve ser retirada no momento do carregamento

Tempo de jejum para aves

Tempo curto de jejum: intestino e papo 
cheio na hora do abate

Deve-se retirar da ração os antibióticos, 
coccidiostáticos e promotores do crescimento de 

5 a 7 dias antes do abate

Tempo de jejum para aves

Jejum prolongado pode levar a 
desidratação, consumo exagerado

de cama e  perda de peso
Ideal: 4 a 8 horas

Apanha noturna: 5 a 6 horas de jejum

Apanha diurna: 8 a 9 horas de jejum

Jejum prolongado

Depleção do glicogênio muscular

Pouca produção de ácido láctico

Pequena queda do pH muscular 
post-mortem 

Carne DFD
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Tempo curto de Jejum 

Grande concentração de glicogênio muscular no 
momento do abate

Alta produção de ácido láctico

Queda rápida do pH muscular nos primeiros 
minutos após o abate

(pH inicial menor 5,4) 

Carne PSE

Perdas Corporais

Influenciada: 
– Tempo de jejum
– Temperatura no dia do transporte
– Densidade de transporte

Causada por: 
– Eliminação de fezes e urina
– Mobilização das reservas energéticas para

a manutenção corporal
– Desidratação

Efeito do tempo de jejum pré-abate sobre o 
nível de Campylobacter no papo

Tempo de jejum % de Campylobacter
0 25
4 75
8 100
12 100
16 100

Apanha das aves
•Dividir em grupos ⇒ facilita o apanhe e 
diminui a movimentação

•Trabalhar com baixa luminosidade (a noite com 
luz azul, pois a ave tem dificuldade de ver nessa cor)

•Retirar os comedouros e bebedouros 

•Levar as caixas até os frangos

•Proporcionar o mínimo de estresse
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Apanha de Aves

Equipe treinada

Descer as caixas próximo das aves

Apanhar os frangos pelo dorso ou pescoço

Colocar de 19 a 26 kg/caixa (8 a 12 aves)
Tamanho da caixa:0,83m comp; 0,59 larg; 0,30 de alt.

Orientar o motorista para não parar na estrada

Método de apanha
Tradicional: capturados pelos pés

Método japonês: carregamento pelo dorso

Método de captura pelo pescoço
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Apanha automática

Reduz as condenações nas carcaças
Reduz a mão-de-obra
Alto custo inicial
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Média de 480 caixas

no caminhão

Molhar os animais para 
diminuir o estresse

Transporte

Maior estresse nos primeiros
quilômetros

Transportar nas horas mais frescas

Evitar freadas bruscas e velocidades
excessivas
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Estresse causado pelo transporte

Motor
Emocional
Digestivo
Térmico
Desequilíbrio hídrico

ALTA 
CONCENTRAÇÃ
O DE ENERGIA 
NO MÚSCULO

ESTRESSE PRÉ- ABATE

Fator estressante

Hipotálamo
(Fator liberador de corticotrofina - CRH)

Hipófise 
(Hormônio adrenocorticotrófico - ACTH)

Córtex Adrenal Medula Adrenal
(cortisona) (catecolaminas)

Adrenalina e
noradrenalina

A adrenalina facilita a glicogenólise muscular por ativar:

- Glicogênio fosforilase

- Fosforilase quinase

Centro do caminhão: calor excessivo que pode 
gerar hipertermia

Laterais do caminhã: frio excessivo
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Transporte de aves
O aumento no tempo de transporte
resulta:

• Aumento de lesões de peito
• Redução do glicogênio hepático
• Redução da glicose sérica
• Instalação lenta do processo do rigor mortis

A perda de peso corporal (no início do jejum até o abate) 
varia de 0,18 a 0,42 % por hora, dependendo da

temperatura ambiente

Temperatura ambiente

no dia do abate

Efeito do estresse térmico pré-abate (40 C por 1 hora) 

nos parâmetros bioquímicos de filé de frango

Fonte: Soares, 2004

 Grupo controle Grupo Estressado 
pH inicial 6,17 5,86 
pH final 6,11 5,82 
L* 52,26 59,05 
Desnaturação protéica 5,82 9,79 
CRA 5,1 4,36 
Textura (N) 16,5 11,6 
 

Banho de aspersão

Função de diminuir a temperatura
corporal e a taxa respiratória

Limita o risco de hipertermia

Diminui a taxa de mortalidade
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Diminui a incidência de carnes PSE

Aumenta a capacidade de retenção de água na
carne

Facilita o manuseio

Reduz a contaminação bacteriana

Diminui a eficiência do eletrochoque

Outras vantagens do banho de aspersão Outras vantagens do banho de aspersão

Provoca vasoconstrição das arteríolas
cutâneas, levando o sangue para os grande 

vasos internos

Facilita a ensanguinação

Espera no frigorífico: Aves
Não é obrigatório (evitar o desconforto
causado pelo restrição de alimento)
Pode ser de até duas horas
Obrigatório o ventilador, nebulizador e 
sombra

As aves estão em jejum hídrico e o tempo de 
espera muito prolongado resulta em desidratação
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Fatores pré-abate: 
Espera no Frigorífico

Efeito do banho de aspersão antes do abate 
na qualidade da carne de frango

 Lote controle Lote teste 

pH 5,67b + 0,14 5,93a + 0,14 

Luminosidade (L*) 50,67a + 2,71 44,74b + 1,78 

Perda por Exsudação (%) 8,56a + 3,00 6,29a + 1,68 

Perda por Cozimento (%) 27,73a + 4,55 27,59a + 3,85 

 
Fonte: Guarnieri et al., 2002 (TAM-UEL)

ABATE DE AVES

Setor de recepção
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Pendura das aves
A recepção das aves deve ser instalada em 
plataforma coberta, devidamente protegida dos 
ventos predominantes e raios solares

Local com baixa luminosidade

Tempo superior a 20´´ antes da cuba

Insensibilização
Exigência do abate humanitário

Atua sobre o sistema nervoso central das aves e evita o 
sofrimento associado ao processo de abate e 
sangramento

Evita a agitação em resposta à dor durante o 
sangramento, reduzindo lesões de asa e peito

Facilita o trabalho de captura do pescoço para a 
sangria

Insensibilização por eletronarcose

Consiste em um banho de água salina, em que a 
corrente elétrica passa para o corpo por meio da 
cabeça para os pés, presos a uma nória de 
condução, que funciona como terra.
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Insensibilização
Não pode promover a morte dos animais (no Brasil)

A sangria deve ser realizada no máximo de 12’’ após a 
insensibilização

Condições da insensibilização
• 8 segundos
• 50 a 60 V para frango; 70 a 80 V para galinha e mais de 120 V para 

peru
• 1000 Hz
• < 1 A

Fatores que afetam a 
insensibilização

Ave molhada: reduz a eficácia do 
atordoamento, pois a corrente aplicada 
adota o caminho de menor resistência 
(superfície externa de penas molhadas)
Desuniformidade dentro do lote e entre 
lotes

Insensibilização
Prática incorreta:
• Ossos quebrados
• Acúmulo de sangue nas veias
• Coágulo de sangue
• Hemorragias nas asas
• Taxas de sangrias mais lentas
• Ponta da asas vermelha
• Endurecimento das veias das asas
• Aumento de hemorragias no peito
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Insensibilização por gás
Entra no túnel de gás na própria caixa de 
transporte
É necessário inspecionar para a retirada de 
aves mortas
Utiliza-se 40% de CO2 (valores acima pode 
provocar falta de ar e desconforto)

Insensibilização por gás
Provoca mais lesões de carcaça pelo 
batimento das asas

Abate
Corte da artéria carótida e da veia jugular

SANGRIA
A sangria deve ser realizada com as aves
contidas pelos pés, no túnel de sangria

O comprimento do túnel de sangria 
correponderá ao espaço percorrido pela
ave de no mínimo 3 minutos para cada
ave, no qual não será permitido nenhuma
outra operação
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ESCALDAGEM

Tem por objetivo uma lavagem prévia e afrouxamento 
das penas

ESCALDAGEM

As aves poderão ser escaldadas por pulverização de 
água quente ou vapor (maior custo/mais defeito nas
carcaças pela baixa eficiência de amolecer os
folículos) ou por imersão em água aquecida (maior
contaminação)

A ave não pode entrar viva ou ofegante no tanque  (a 
água pode entrar na traquéia, esôfago, pulmões e sacos aéreos e deixar a carcaça 
vermelha)

O fluxo de água deve ser contra corrente (evitar 
contaminação salmonela) e deve ser completamente renovada a 
cada 8 horas

ESCALDAGEM

55 0C carcaças com pele amarela

> 55 0C carcaças brancas

> 60 0C peito perde a cor
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Depenagem

Consiste na retirada da maior quantidade
possível de penas sem lesionar o tecido
cutâneo.

Deverá ser mecanizada, com as aves
penduradas pelos pés e processadas logo 
após a escaldagem
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Evisceração
Deve ser realizada em área separada da 
escaldagem e da depenagem
Antes da evisceração as carcaças devem ser 
lavadas
Pode ser manual ou mecanizada
Evitar a contaminação microbiológica 
(carcaça suspensa e não tocar nas calhas)

Evisceração
Corte da pele do pescoço e da traquéia
Extração da cloaca
Abertura do abdômen
Eventração (exposição das vísceras)
Inspeção sanitária
Retirada das vísceras
Extração dos pulmões
Toalete (retirada do papo, esôfago, etc)
Lavagem final (externa e interna)
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Resfriamento

Inibir o desenvolvimento microbiano

Reduzir a temperatura da carcaça
• Reduzir a velocidade da glicólise
• Facilitar o congelamento ou resfriamento
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Resfriamento
Poderá ser efetuado por

– Aspersão de água gelada
– Imersão em água (não superior a 4 0C/ 5ppm de 

cloro)
– Resfriada por ar

A temperatura da carcaça deve ser inferior a 
7 0C

Resfriamento
Pode ser realizado em duas etapas

• Pré-resfriamento (PRÉ-CHILLER): redução da 
temperatura da carcaça de 39 0C para cerca de 
20 0C

• 10 minutos de 14 a 16 0C 

• Resfriamento (CHILLER): de 20 0C para em
torno de 7 0C

• 15 minutos de 4 a 6 0C 

Tanque de resfriamento: Chilling
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Gotejamento
Função de escorrer a água da carcaça
decorrente da operação de pré-resfriamento

Ao final desta operação, a absorção de água
não deve ser superior a 8% de seu peso

Processo de congelamento
Lento
• Formação de grandes cristais de gelo
• Alta produção de Drip
• Menor da qualidade da carne

Rápido
• Formação de pequenos cristais de gelo
• Menor produção de Drip

CLASSIFICACLASSIFICAÇÇÃO  DE ÃO  DE 
CARCACARCAÇÇA DE AVESA DE AVES
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Critérios para classificação
Peso
Conformação: estrutura ou forma do peito, 
dorso e perna da carcaça e como essa afeta a 
distribuição e quantidade de carne na 
carcaça.
Presença de hemorragias/machucados
Rompimento de pele
Ossos quebrados

Falta de partes
Depenagem: presença de penas
Carne exposta
Cobertura de gordura: presença de depósitos 
de gordura subcutânea na cavidade 
abdominal, peito e pernas, assim como a 
acumulada sobre a pele e nos folículos das 
penas

Classificação Americana da Carcaça 
de Frango

Gabarito com medidas estabelecidas dos defeitos
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1= hematomas; 2 = aranhões; 3 = deslocados

Classificação Americana dos Cortes 
de Frango
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CONDIÇÕES NÃO-PATOLÓGICAS:

LESÕES COMUMENTE ENCONTRADAS

Contusão de coxa

Contusão - É um traumatismo fechado, causado por um 
agente contundente, que rompe os tecidos. Sua intensidade 
depende da força traumatizante ou resistência dos tecidos 
atingidos.

Causadas por acidentes, durante o manejo das aves, 
principalmente no ato da apanha  em aviários, no transporte, 
desembarque e  enganchamento.

CONDIÇÕES NÃO-PATOLÓGICAS:

LESÕES COMUMENTE ENCONTRADAS

Contusão de asa

CONDIÇÕES NÃO-PATOLÓGICAS:

LESÕES COMUMENTE ENCONTRADAS

Contusão de peito
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CONDIÇÕES NÃO-PATOLÓGICAS:

LESÕES COMUMENTE ENCONTRADAS

Evisceração retardada

Evisceração retardada – É uma Falha operacional 
mecânica ou manual. A carcaça chega ao ponto de 
inspeção sem dela ter sido extraído suas vísceras. 

CONDIÇÕES NÃO-PATOLÓGICAS:

LESÕES COMUMENTE ENCONTRADAS

Má sangria

Má sangria – Decorrente de um erro operacional pela 
incorreta secção dos grandes vasos do pescoço. 
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CONDIÇÕES NÃO-PATOLÓGICAS:

LESÕES COMUMENTE ENCONTRADAS

Peito com escaldagem excessiva 

Escaldagem excessiva – Decorrente de um erro 
operacional, podendo ser: tempo excessivo de escaldagem, 
temperatura acima do padrão recomendado – de 50 a 65ºC.

CONDIÇÕES NÃO-PATOLÓGICAS:

LESÕES COMUMENTE ENCONTRADAS

Contaminação biliar

Contaminação – Qualquer alteração que possa pôr em 
risco a qualidade e alteração da carcaça.
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Problemas decorrentes de deficiências de manejo na 
criação das aves, que podem manifestar-se de forma de 

transtornos do estado geral bem característico.

Canibalismo e dermatide

Canibalismo - É uma lesão encontrada principalmente na 
região da cloaca. Ocorre principalmente por deficiência 
nutricional e/ou jejum prolongado.

Problemas decorrentes de deficiências de manejo na 
criação das aves, que podem manifestar-se de forma de 

transtornos do estado geral bem característico.

Calo de pé

Calo de pé - É uma lesão encontrada principalmente na 
região plantar dos pés. Ocorre geralmente devido a uma 
deficiência no manejo (cama emplastada ).



29

PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Abcessos

Abscessos – Processo inflamatório que secreta pus viscoso 
quando cortado. Pode ocorrer devido à superlotação e ao 
manejo inadequado 

PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Abcessos

PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Ascite
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Ascite – Acúmulo de líquido na cavidade abdominal.

Está ligado ao crescimento rápido.

Fatores associados a ocorrência:

- fatores que reduzem o suprimento de oxigênio ou 
aumenta a demanda desses pelas aves (estresse, ventilação 
inadequada, altos níveis de amônia e CO2, doenças 
respiratórias)

PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Caquexia

Caquexia – atrofiamento dos músculos, coloração violácea 
de suas carnes e ausência quase total de gordura.

Está relacionada com a qualidade dos pintinhos, inadequado 
manejo inicial, sanidade, temperatura, consumo de água e de 
ração e taxa de lotação

PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Dermatites
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Dermatite - São as lesões que aparecem na pele das aves, e 
em conseqüência destas lesões se instalam 
microorganismos infecciosos. Estas lesões se apresentam 
em forma de arranhões ou feridas discriminadas por todo o 
corpo das aves.

Condena-se ou não a carcaça em função do grau de 
disseminação

PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Neoplasia

Neoplasia: são formações de tecido totalmente anormais, 
causado por crescimento desordenado das células

PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Neoplasia
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PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Artrite

Artrite - É o aumento de volume e supuração nas articulações. 
Várias são as causas que podem promover o aparecimento de 
artrites, sendo que as principais são de origem Nutricional ou 
Infecciosas, que podem ser produzidas por vírus e bactérias.

Quando a artrite não causar repercussão na carcaça, poderá ser 
retirada na linha, efetuando o corte, uma articulação acima da 
lesão, e liberar a carcaça;

Quando a artrite apresentar repercussão na carcaça, deverão a 
carcaça e vísceras  irem para a mesa de Inspeção Final, onde a 
carcaça e vísceras sofrerão condenação total;

PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Celulite

Celulite - É um processo inflamatório do tecido celular 
subcutâneo, mais comum no abdômen e nas sobrecoxas. 

A causa pode ser infecções causados por vários agentes. 
Em aviários quando ocorre superlotação, falta de 
empenamento, problemas com a cama, fatores ambientais, 
estresse que são fatores predisponentes para possíveis 
lesões externas com conseqüente desenvolvimento do 
quadro de celulite.
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PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Celulite

Lesões intensas com comprometimento da carcaça:
Carcaça - condenação total.
Vísceras - condenação total.

Lesões leves sem comprometimento da carcaça:
Carcaça - libera parcialmente, após remoção da lesão.
Vísceras - libera para consumo, mas se estiverem afetadas, 
condenação total.

PROBLEMAS DECORRENTES DE ENFERMIDADES, 
SÍNDROMES INFECCIOSAS, CONTAGIOSAS: 

CONDIÇÕES PATOLÓGICAS

Aerosaculite

Aerossaculite - é uma lesão causada por mais de um 
microorganismo, sendo os principais o Micoplasma e 
Escherichia coli. Presença de pús nos sacos aéreos e 
inflamação nas membranas que envolvem o coração e 
fígado.


