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Resumo: Essa revisão foi elaborada com o objetivo discorrer sobre a importância do manejo adequado 
nas etapas prévias ao abate de frangos de corte e suas consequências no produto final. Diante da 
preocupação da sociedade com os métodos de produção, garantir o bem estar dos animais se tornou uma 
exigência na indústria avícola. Isso demonstra que os consumidores estão cada vez mais rígidos e 
dispostos a investir em produtos que asseguram o bem-estar das aves. Assim, as etapas que antecipam o 
abate devem ser acompanhadas e verificadas frequentemente, a fim de propiciar o bem-estar animal e 
obter uma produção mais efetiva. 
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MANAGEMENT IN THE PREVIOUS STAGES TO THE ABATTION OF BROILERS 
 

Abstract:Thisreviewaimstodiscusstheimportanceofadequate management in thestages prior 
totheslaughterofbroilersandtheirconsequencesonthe final product. 
Facedwithsociety'sconcernwithproductionmethods, ensuringthewelfareofanimalshasbecome a 
requirement in thepoultryindustry. Thisdemonstratesthatconsumers are 
increasinglyrigidandwillingtoinvest in productsthatensurethewell-beingofbirds. Thus, 
stepsthatanticipateslaughter must bemonitoredandverifiedfrequently in ordertopromote animal 
welfareandachieve more effectiveproduction. 
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INTRODUÇÃO 

 
Os métodos de produção de abate de animais tem sido uma preocupação crescente nos últimos 

anos, tais princípios demonstram que os consumidores estão cada vez mais exigentes e dispostos a 
investir em produtos que garantam o bem-estar animal (Rodrigues et al., 2016).  

 Essa preocupação se tornou uma exigência na criação de frangos de corte e exerce influencia nos 
mercados importadores (Figueira & Andrade, 2013). Diante desse cenário, questões ambientais, 
segurança alimentar e bem-estar animal são os três maiores desafios que a agricultura enfrenta nos 
últimos anos (Rollin, 1995). 

No Brasil, o bem-estar animal tornou-se uma exigência em 1934, quando foi instituído o Decreto 
nº 24.645, que estabeleceu medidas de proteção animal. O qual estabelece que o animal criado para servir 
de alimentação, deve ser nutrido, alojado, transportado e morto sem que para ele resulte ansiedade ou dor 
(BRASIL, 1934).  

A avicultura brasileira representa hoje 1,5% do PIB, gerando 3,5 milhões de empregos diretos e 
indiretos, com consumo que hoje é de 43 kg por habitante ao ano. No ano de 2016, o Brasil foi o segundo 
maior produtor de carne de frango, produzindo 12,9 milhões de toneladas e exportou 4,382 milhões de 
toneladas, se mantendo como o maior exportador (ABPA, 2016). 

Diante das demandas do mercado, o sistema de produção e abate foi intensificado e automatizado 
com o objetivo de expandir a escala de produção, no entanto isso gerou uma maior vulnerabilidade das 
aves ao aparecimento de problemas sanitários e condenações no abatedouro (Mendes, 2013).  
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Dessa forma, são notórios problemas relacionados ao manejo inadequado de pré-abate na 
avicultura. A qualidade da carcaça de aves pode ser ativamente afetada por erros no manejo como: 
estresse por calor, distância de transporte da granja ao frigorifico, densidade e posição de gaiolas no 
veículo, falta ou longo período de jejum e agitação das aves antes do abate. A consequência da ocorrência 
dos casos supracitados podem ser alterações físicas da carne como, capacidade de retenção de água, cor, 
textura e maciez. 

Desse modo, esta revisão visa dissertar sobre as boas praticas de manejo e bem estar aplicadas 
durante o período pré-abate, e suas influências para o produto final destinado ao consumidor. 

 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Conceito de bem estar animal 

 
  “Bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às suas tentativas de se adaptar ao seu 

ambiente” BROOM (1986). Além disso, bem estar  envolve o  estado físico e mental dos animais com 
direito a “cinco liberdades”: 1) fome e sede são condições fisiológicas as quais o animal deve ter livre 
acesso à água e alimento; 2)ser livre de desconforto e estar alojado em ambiente apropriado; 3) livre de 
dor, lesão ou doença; 4) liberdade para expressar seu comportamento natural e 5) ter liberdade 
psicológica sem medo e angústia (FAWC, 1992).  

Portanto, para garantir o bem-estar, é preciso prevenir doenças, fornecer tratamento adequado, 
abrigo, nutrição, manejo adequado e abate humanitário (Figueira & Andrade, 2013), objetivando assim 
alcançar um programa de bem estar animal. 

 
Manejo pré-abate 

 
O manejo pré-abate pode ser definido como o processo iniciado após a etapa de criação, em que se 

retira a ração ate a etapa de abate das aves (Schilling, 2014). Tal manejo requer boas práticas de bem estar 
animal e identificação dos pontos críticos a fim de reduzir os prejuízos para a indústria avícola e aumentar 
sua lucratividade (VIEIRA et al., 2009; RUI et al.,  2011). 

Observou- se que o manejo pré-abate é fundamental no preparo do processamento da carne de 
frangos de corte, pois as fases de jejum, apanha das aves, transporte e área de espera impactam 
significativamente o bem estar das aves, o rendimento e a qualidade da carcaça (Monleon, 2013). Além 
disso, o alto nível de estresse diminui o tempo de rigor mortis, ou seja, a transformação do musculo em 
carne, o que gera uma carne com aspecto mais endurecida ( Mendes, 2001). 

 
Jejum 

 
O jejum alimentar é considerado uma etapa fundamental para o abate, e se inicia na granja com 

restrição de alimento das aves, fornecendo apenas água até o momento de apanha para o encaminhamento 
ao abatedouro (CASTRO et al., 2008; PEREIRA et.al., 2013). Essa etapa visa diminuir o volume de 
conteúdo do trato gastrintestinal, reduzindo assim as chances de rompimento das alças intestinais e 
consequente condenação de carcaça por contaminação cruzada (KOMIYAMA et. al., 2008; RAMÃO 
et.al., 2011; PEREIRA, 2013; BARACHO et. al., 2012). 

O período de seis a doze horas é considerado suficiente para que haja o esvaziamento do trato 
digestivo de frangos de corte, podendo variar conforme a distancia das granjas ao abatedouro e as 
condições de transporte (NORTHCUTT et al., 1997).   

Constatou-se que os rendimentos de carcaça quente e fria são influenciados pela duração do jejum 
alimentar, sendo que os mesmos são gradativamente maiores quanto maior for o tempo de jejum 
alimentar  (Ramão et al., 2011).  

 Em outro estudo,  foi observado maior rendimento de carcaça para frangos de corte nos períodos 
de três horas (67,44%) e seis horas (67,42%), seguido de queda gradativa a partir de nove horas (66,16%) 
de jejum (Castro et al., 2008). 

 Essas diferenças podem ter sido decorridas pelo fato de que no primeiro caso, o rendimento de 
carcaça foi afetado diretamente pela perda de peso vivo durante o jejum devido ao menor conteúdo da 
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digesta. E no segundo caso, o manejo pré-abate pode ter sido o fator determinante no menor rendimento 
das aves vivas e consequentemente das carcaças. 

 
Apanha  

 
Considerando o conceito de qualidade total, o produtor de frango de corte necessita atingir os 

melhores índices zootécnicos assim como manter a boa integridade física da ave. Dessa forma, a apanha 
das aves configura-se uma etapa de extrema importância, afetando diretamente na qualidade da carcaça e 
custo do frango (Leandro et al., 2001). 

A captura das aves é apontada como o momento em que as mesmas estão mais propensas aos 
traumatismos, interferindo diretamente no bem estar e qualidade da carcaça (Schilling et al., 2008). 

Portanto, é recomendado que a apanha seja feita pelo dorso com duas aves por vez no máximo 
(ABPA, 2016). Além disso, o momento ideal para essa etapa é nas horas mais frescas do dia, e quando for 
a noite, aconselha-se o uso de luz azul a fim de facilitar a captura ao reduzir o movimento das aves 
(ROSA et al., 2012). 

 

 
             Fonte : Leandro (2001) 
 
Foi observado que a captura de frangos pelo dorso resultou em menor condenação de carcaça 

quando comparada a apanha pelo pescoço ( Leandro et al., 2001). Em um estudo semelhante, os autores 
não identificaram diferença em relação a incidência de lesão de carcaça entre os dois métodos (Cony, 
2000). Porém, essas diferenças podem ser devido ao nível de treinamento da equipe e tamanho das caixas 
usadas no transporte. 

 
Transporte 

 
O transporte dos animais vivos até o abatedouro mesmo quando segue as lotações adequadas em 

veículos que apresentem boas condições é capaz de estressa-los em decorrência da mudança de ambiente 
e das adversidades no trajeto (Jensen, 1981). Isso acontece porque as condições ambientais externas 
(macroclima) e internas das caixas (microcilma) durante a etapa de transporte aumentam a exposição ao 
estresse (Silva et al., 2007). 

 Estudos mostram que há uma alta correlação entre perda de peso de cortes como coxa, sobre coxa, 
asa e dorso e estresse por calor (Marco Silva et al., 2007). Problemas relacionados à cor e maciez, após o 
preparo de cozimento, também podem ser notados. Essas alterações podem ocorrer por uma aceleração 
nos efeitos de rigor mortis, decorrente de excessiva agitação das aves antes do abate ou má resfriamento 
da carcaça (Khan & Nakamura 1970; Papa &Fletcher, 1988; Dunn et al., 1995) 

 Dessa forma, para amenizar essa exposição ao estresse, a recomendação de densidade de aves por 
caixa varia entre 21 a 23 kg/caixa (Rosa et al.,2012). Além disso, é necessário que os veículos estejam em 
boas condições de higiene, que o motorista evite paradas desnecessárias e a empresa tenha um 
procedimento de emergência em casos de quebra do veiculo ou atrasos (ABPA, 2016) 

Constatou-se que o número de mortes encontradas na chegada do abatedouro sofre influência da 
densidade de aves nas caixas, bem como, dos turnos de transporte ( Vieira et al., 2011). Os autores ainda 
observaram que altas densidades (acima de sete aves por caixa), aumentava a mortalidade no período da 
tarde, seguido dos períodos da manhã e noite. Ainda verificaram que nas densidades menores ( abaixo de 
sete aves por caixa), a mortalidade foi alta no turno da  noite, seguido pelos turnos da tarde e manhã. A 
elevada mortalidade no turno da noite foi devido ao efeito de perda de calor sensível.  
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Tabela 2 - Incidência de contusões em frangos de corte em função da distancia da granja ao 

abatedouro 
 

 
Fonte : Costa, 2007 
 
É possível notar que há um numero maior de lesões nas aves que percorreram uma distancia maior 

(250 km) no transporte quando comparada as aves que percorreram uma distancia menor(130 a 170 Km) ( 
Costa, 2007). 

Esses dados confirmam que a distância entre granja e abatedouro possui  relevância quando se 
avalia as perdas pré-abate, pois ela define a duração do transporte e o tempo em que as aves são expostas 
aos efeitos térmicos do ambiente (Rodrigues et al., 2016). Assim, quanto maior a distancia no transporte, 
maior será o numero de aves mortas ao chegar no abatedouro (Barbosa Filho et al., 2009). 

 
Tempo de espera 

 
 Essa etapa possui grande importância, pois se resume em oferecer, em um espaço de tempo, 

condições térmicas adequadas para garantir o bem estar animal após o transporte (Rodrigues, 2016). O 
tempo de espera compreende o período de chegada das aves no abatedouro ate seu abate. Logo, para 
garantir boas condições aos animais, tal etapa deve durar no máximo três horas, com verificação da 
temperatura interna das caixas e respeito ao limite máximo de jejum de 12 horas (AGEITEC, 2014).  

Entretanto, as aves podem ser abatidas no momento em que chegam ao abatedouro, cancelando 
assim o tempo de espera (Goncalves, 2008). Isso permite diminuir a exposição ao estresse e propiciar o 
bem estar das aves. Portanto, recomenda-se reduzir o tempo de permanência e proporcionar áreas 
adequadas de espera, a fim de evitar a perda de peso e morte na chegada (MANUAL COBB, 2014). 

Desse modo, para oferecer áreas adequadas, as instalações do local de espera devem ser cobertas e 
dispor de  sistemas de aspersão com água e ventiladores, fixados  de forma que atinja toda a carga 
(FAWC, 2009).Assim sendo, é indicado que o descarregamento das caixas seja feitos por esteiras e de 
forma que não cause agitação e lesões às aves (ABPA, 2016).  

 Foi relatado que a perda de peso da granja ao abatedouro varia de 0,5 a 2% (Mendes, 2013), 
sendo indispensável o uso de nebulizadores e ventiladores que evitem o estresse térmico no local de 
espera (Goncalves, 2008). 

 Em um estudo analisando o tempo de espera de 13 mil caminhões nas quatro diferentes estacoes 
do ano, verificando a percentagem de mortalidade, observou-se que houve menor mortalidade em 
períodos maiores de espera nas estacoes de verão e primavera (Hildebrand et al., 2016).  

Os autores comprovaram que a partir de uma hora de espera, há redução no índice de mortalidade, 
isso ocorreu devido a eficiência na climatização dos galpões de espera. Portanto, há eficiência em 
ambientes climatizados no abatedouro quanto ao numero de aves mortas ( Vieira et al., 2016). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Posto isso, o manejo pré-abate de frangos de corte representa um etapa fundamental para garantir a 

qualidade do produto final.  Logo, as etapas prévias ao abate devem ser acompanhadas e verificadas 
frequentemente, a fim de assegurar o bem estar animal e eficiência produtiva. 
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