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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra da professora-autora

Por ser considerada como carne magra, possuindo menor teor de gordura que 

as carnes bovina e suína, e ser a fonte proteica de origem animal mais acessível 

do mercado, a carne de frango agrega um número cada vez maior de consu-

midores, contribuindo, assim, para o aumento dos negócios que envolvem 

esse setor.

Nesse contexto, as práticas que antecedem o abate de aves são de extrema 

importância para que se possa levar até a mesa do consumidor produtos de 

ótima qualidade.

Cada vez mais, o conceito de qualidade total deve ser compreendido e execu-

tado por todo segmento da cadeia de produção de frango de corte, desde a 

granja até o abatedouro, levando-se em conta os cuidados necessários durante 

a retirada e abate das aves para a obtenção de um produto final com qualidade 

e segurança. Daí surge a necessidade de otimização do processo, buscando 

maximizar a qualidade, eliminar o retrabalho, e as perdas de material.

Atualmente, as estratégias voltadas à comercialização e à distribuição de produ-

tos se baseiam na busca por maior diferenciação e sofisticação do mercado que 

se traduzem em novas formas de relações com distribuidores e consumidores 

incentivados pelo constante crescimento na produção e no grande desenvol-

vimento tecnológico.

Caro aluno, você está iniciando a última, porém não menos importante, etapa 

do curso. Depois de conhecer todas as etapas do processo de criação, você 

está preparado para esta nova fase, que envolve o abate e transformação de 

frangos de corte em produtos de diversos tipos para atender as necessidades 

e anseios do consumidor.

Nesse ponto, após a leitura dos parágrafos acima, você pode avaliar o quanto 

o seu papel é fundamental em todo esse processo, pois a qualidade do pro-

duto que chegará a mesa do consumidor (o que inclui a sua mesa) dependerá 

exclusivamente de como foram realizadas as etapas que antecedem o abate, 

o abate propriamente dito e os processamentos para obtenção dos diversos 

produtos elaborados a partir da carne de frango. 
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Sabemos da vida corrida que cada um de nós leva e do grande número de 

afazeres do dia que por vezes não permite que nos dediquemos como gosta-

ríamos a certas atividades, porém, para que você desenvolva um trabalho de 

qualidade é importante que haja uma grande interação entre aluno e professor, 

e que você participe intensamente de todas as atividades propostas, pois só 

assim você perceberá como seu conhecimento e suas atitudes são fundamen-

tais na cadeia produtiva e de transformação para obtenção de produtos de 

alta qualidade que chegarão à mesa de milhares de consumidores satisfeitos.
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Apresentação da disciplina

Na Aula 1, você irá conhecer as etapas que envolvem as operações de pré-

-abate de aves, compreendendo a importância dos cuidados que devem ser 

tomados em cada etapa do processo para que o animal possa ser abatido 

seguindo as exigências da legislação e garantindo, também, seu direito ao 

bem-estar durante todo o processo, evitando seu sofrimento desnecessário. 

Você deve ter em mente durante toda a aula, que tudo que for feito nas etapas 

de pré-abate terá um reflexo positivo ou negativo na qualidade do produto 

final (carne), nas perdas e, consequentemente, nos prejuízos sofridos pelo 

produtor e pela indústria.

Na Aula 2, você vai ver os primeiros  procedimentos de abate que vão desde 

a pendura da ave na nória, seguindo pela insensibilização, sangria, escalda-

gem, depenagem e inspeção post mortem. Essas são etapas que ocorrem na 

chamada “área suja”. Você deve lembrar que todas as etapas estudadas serão 

descritas seguindo as exigências da legislação.

Na Aula 3, você vai continuar acompanhando as etapas do abate de frangos 

de corte iniciadas na Aula 2, porém agora você verá as etapas que ocorrem 

na área limpa do abate. Essas etapas são: evisceração, inspeção das vísceras, 

resfriamento, gotejamento, classificação, embalagem, refrigeração ou conge-

lamento das carcaças ou cortes de frango. Lembre que todas as etapas devem 

ser realizadas segundo as exigências da legislação.

Na Aula 4, você vai conhecer os subprodutos gerados durante o abate de 

frangos, a transformação que sofrem e quais podem ou não ser aproveitados 

na alimentação humana.

Na Aula 5, você vai conhecer os fenômenos físicos, químicos e biológicos 

que podem colocar em risco a segurança alimentar e como preveni-los, vai 

conhecer, também, o que vem a ser as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os 

Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO). Entenderá a importân-

cia da realização desses procedimentos para a implementação e eficiência da 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e, consequentemen-

te, a eficiência do controle de qualidade dentro de uma indústria de alimentos.
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Na Aula 6, você vai entender a importância do tratamento adequado dos 

efluentes gerados pela indústria de alimentos para a questão ambiental. Co-

nhecerá em que consiste o tratamento de efluentes e em que se baseiam os 

sistemas de tratamento existentes.

Na Aula 7, você vai conhecer os processos de fabricação da linguiça de frango, 

da mortadela e da salsicha. Vai aprender, ainda, a diferenciar embutidos crus 

de embutidos emulsionados.

Na Aula 8, você vai conhecer o que são produtos reestruturados e como são 

fabricados os produtos empanados, o hambúrguer, os produtos em molho e os 

patês. Vai saber o que são e quais são os aditivos mais utilizados em produtos 

derivados da carne de frango e ainda as fraudes que podem ocorrer durante 

a fabricação desses produtos alimentícios.
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Projeto instrucional

Disciplina: Abate e Processamento de Carne de Frango (carga horária total: 45h).

Ementa: Pré-abate, abate e processamento da carne de frango: Abate humani-

tário, apanha, transporte, inspeção sanitária, controle de qualidade, subprodutos, 

tratamentos de efluentes, registros e controles, industrialização, embutidos e 

empanados, embalagens, conservação do produto e comercialização.

AULA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
CARGA 
HORÁRIA
(horas)

1. Etapas pré-abate de aves
Conhecer as etapas que compreendem as operações de pré-abate de aves e a 
importância dos cuidados exigidos em cada etapa.
Conhecer e aplicar as regras exigidas para atender ao bem-estar animal.

6

2.  Etapas do abate 
de aves área suja

Conhecer os primeiros procedimentos de abate que ocorrem na área suja.
Saber o que a legislação exige em cada etapa.

6

3.  Etapas do abate 
de aves área limpa

Dar sequência aos procedimentos de abate que são realizados na área limpa.
Saber o que a legislação exige em cada etapa.

6

4.  Aproveitamento 
de Subprodutos

Identifi car os subprodutos gerados a partir do abate de aves e qual o destino 
adequado que deve ser dado a eles.

5

5  Controle de qualidade 
na indústria

Reconhecer os fenômenos físicos, químicos e biológicos que colocam em risco a 
segurança alimentar. 
Especifi car as Boas Práticas De Fabricação (BPF).
Compreender a importância da realização das Boas Práticas de Fabricação e 
dos Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) para a implemen-
tação e efi ciência da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) 
dentro de uma indústria.

6

6. Tratamento de efl uentes
Defi nir conceitos e apresentar informações úteis sobre o tema “tratamento de 
efl uentes resultantes da produção de aves”.
Avaliar a importância desse tema com relação à questão ambiental.

4

7.  Industrialização da 
carne de frango – parte 1 

Entender a diferença entre embutido cru e emulsionado.
Conhecer o processo tecnológico evolvido na elaboração desses produtos.

6

8.  Industrialização da
carne de frango – parte 2 

Reconhecer outros produtos em que a carne de frango é aproveitada agregan-
do valor à matéria-prima. 
Defi nir o processo tecnológico evolvido na elaboração desses produtos. 

6
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Aula 1 – Etapas do pré-abate de aves 

Objetivos

Conhecer as etapas que compreendem as operações de pré-abate 

de aves e a importância dos cuidados exigidos em cada etapa.

Conhecer e aplicar as regras exigidas para atender ao bem-estar animal.

1.1  Evolução da criação de 
frangos de corte no Brasil

Para que você possa compreender a importância da produção de frangos de 

corte, no que diz respeito ao consumo de carne a nível mundial e nacional, e 

os problemas no manejo que podem levar à morte do animal antes que che-

gue ao abate e ao aparecimento de doenças que podem ser transmitidas ao 

homem gerando muitos prejuízos, vamos fazer um breve comentário sobre 

a evolução da produção de frangos no país.

A produção de frangos de corte em escala industrial no Brasil surgiu após a 

Segunda Guerra Mundial. Por causa da escassez de alimentos na segunda 

guerra, muitas pessoas passaram a criar galinhas, pois poderiam ter um lucro 

com a venda de ovos e carne.

A estrutura de produção de forma industrial ocorreu devido ao desenvolvimen-

to do sistema de criação intensivo, ou seja, a criação de um grande grupo de 

animais em um local fechado e com alto nível de tecnologia. O melhoramento 

genético permitiu aumentar os ganhos de produtividade devido à criação de 

linhagens de frangos de corte mais adequadas ao rápido ganho de peso e à 

industrialização. Também ocorreram avanços com relação à saúde das aves 

devido ao desenvolvimento de vacinas e a uma alimentação mais adequada; re-

dução do custo das rações; melhores condições de manejo e ambiência, devido 

ao desenvolvimento de instalações e equipamentos mais modernos.

Os frangos de corte produzidos atualmente pela indústria avícola são prove-

nientes de linhagens industriais, selecionadas geneticamente ao longo dos 

anos para alta taxa de crescimento, efi ciência alimentar e qualidade de carne. 
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Essas aves são criadas em sistemas intensivos, sendo abatidas em média aos 42 

a 45 dias de idade, com peso em torno de 2,5 kg.

Segundo dados do relatório anual 2010/2011 da União Brasileira de Avicul-

tura, a produção de carne de frango chegou a 12.230 milhões de toneladas 

em 2010, com um crescimento de 11,38% em relação a 2009, quando foram 

produzidas 10,980 milhões de toneladas. Com esse desempenho, o Brasil se 

aproxima da China, hoje o segundo maior produtor mundial, cuja produção de 

2010 teria somado 12.550 milhões de toneladas, abaixo apenas dos Estados 

Unidos, com 16.648 milhões de toneladas, conforme projeções do Departa-

mento de Agricultura dos EUA (Usda). O crescimento em 2010 foi impulsio-

nado principalmente pelo aumento de consumo de carne de frango e pela 

expansão de 5,1% nas exportações.

Do volume total de frangos produzido pelo país, 69% foi destinado ao consu-

mo interno e 31% para exportações. Com isso, o consumo per capta, ou seja, 

por pessoa, de carne de frango foi de 44 quilos no ano de 2011. Portanto, 

para que se obtenham produtos de excelência, é preciso que a indústria, no 

seu sistema produtivo, garanta altos padrões de qualidade em todas as etapas 

do processo produtivo, ou seja, desde o fornecimento dos insumos (matéria-

-prima, mão de obra, equipamentos, energia elétrica entre outros) agrícolas e 

industriais até a venda do produto no varejo.

Dentro desse contexto, os problemas sanitários também podem causar a con-

denação das aves devido às doenças que ocorrem nos abatedouros, levando à 

perda de qualidade das carcaças. Muitos desses problemas são causados por 

falhas no manejo da criação, no manejo durante o transporte das aves para o 

abatedouro e durante o abate e processamento das carcaças.

Carcaças de frangos de corte podem ser contaminadas com o conteúdo gas-

trintestinal, ou seja, o conteúdo do estômago e dos intestinos, durante o pro-

cesso de abate. Quando ocorre contaminação, as carcaças são lavadas ou têm 

a parte afetada descartada, podendo, em alguns casos, sofrerem condenação 

total. Isso atrasa o processo de abate e aumenta o custo do processamento, 

além de colocar em risco a saúde do consumidor quando o controle de quali-

dade do abatedouro não é efi ciente.

Atualmente, a qualidade da carne representa uma das principais preocupa-

ções, especialmente para consumidores mais exigentes. O período pré-abate 

dos frangos, que vai desde a retirada da ração na granja até o início do abate, 
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após a sangria, é provavelmente uma das etapas da cadeia produtiva que exer-

ce maior infl uência nos índices qualitativos e quantitativos dos produtos do 

abatedouro e, por isso, é importante que você preste muita atenção nesta aula.

1.2 Abate humanitário
Podemos dizer que o bem-estar animal é o estado de um indivíduo em rela-

ção às suas tentativas de se adaptar ao seu ambiente.

Com relação ao estresse, este pode ser defi nido como um estímulo ambien-

tal sobre um indivíduo que sobrecarrega seus sistemas de controle e reduz 

sua adaptação, ou possui potencial para que isso aconteça.

O abate humanitário, portanto, trabalha com detalhes importantes que vão 

desde o momento em que o animal é colocado em jejum até a sangria no 

frigorífi co. Os resultados de um manejo inadequado são aves estressadas 

que podem sofrer fraturas e contusões e ainda desenvolver carnes do tipo 

PSE ou DFD, que são siglas em inglês usadas para defi nir, respectivamente, 

uma carne Pálida, Mole e Exsudativa, ou uma carne Dura, Seca e Escura. 

Todos esses problemas levam à diminuição na vida de prateleira ou o tempo 

de conservação do produto. 

Carne PSE (em inglês signifi ca Pale, Soft, Exudative) – A ocorrência de carne 

PSE em aves (que em português signifi ca que a carne se apresenta com co-

loração pálida, textura mole e com pouca capacidade de reter água, ou seja, 

exsudativa) passou a ser valorizada pela comunidade científi ca e pela cadeia 

produtiva de carne de frango. Isso se deve aos problemas sensoriais, ou seja, 

aqueles relativos às sensações, principalmente com relação à aparência da 

carne, no que diz respeito à cor, o que causa sua rejeição pelo consumidor, 

impedindo sua venda direta em açougues. Deve-se também às suas caracte-

rísticas tecnológicas, tais como, capacidade de reter água, pH, entre outras. 

Não se pode utilizar 100% de carne PSE na elaboração de produtos, porque 

o produto fi nal apresentaria característica fora do padrão exigido pela legis-

lação para comercialização restringindo, então, sua utilização, resultando em 

perdas econômicas que comprometem os lucros da indústria e do comércio.

Carne DFD (do inglês Dry, Firm, Dark) – por apresentar um pH fi nal mais 

elevado, a carne DFD possui maior capacidade de retenção de água, sendo 

de grande valor para indústria processadora. Porém, por sua aparência fi r-

me (dura), coloração mais escura que o normal e superfície seca, é de baixa 
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aceitação pelo consumidor, tendo sua venda direta impedida em açougues. 

Esse tipo de carne, no entanto, pode ser utilizado no processamento de pro-

dutos emulsionados (mortadela e salsicha) e em produtos curados cozidos 

(presunto), nos quais se deve utilizar 60% de carne normal, para que seja 

obtida uma coloração desejável. Não se recomenda essa carne para o pro-

cessamento de produtos fermentados e secos (salame), pois, para esse tipo 

de produto, é necessário que ocorra a perda de água (desidratação) durante 

o processo de fabricação.

Para que possamos continuar com nossa aula, é necessário que você relem-

bre o conceito de pH, aprendido no ensino médio. Portanto, defi na o con-

ceito de pH e a sua importância na conservação da carne.

Continuando então com nossa aula, com base no que foi falado até o mo-

mento, você começa a entender porque todas as etapas do pré-abate de 

aves devem ser rigorosamente controladas para que se possa chegar a um 

produto fi nal de alta qualidade. Vamos, então, falar da primeira etapa do 

pré-abate propriamente dito que corresponde ao jejum e à dieta hídrica.

1.3 Jejum e dieta hídrica pré-abate
O manejo correto de frangos de corte desde o início do jejum pré-abate é fator 

fundamental para o bem-estar das aves e, consequentemente, para a quali-

dade da carcaça. Por isso, essa atividade deve ser feita por pessoas treinadas. 

O jejum pré-abate é o período em que as aves permanecem no aviário so-

mente com água à sua disposição (Figura 1.1) e se estende da apanha até 

o transporte e o período em que as aves permanecem em espera na plata-

forma de abate no frigorífi co. Devemos lembrar, no entanto, que, após a 

operação de apanha, as aves sofrem também restrição de água.

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   20Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   20 23/09/13   14:0123/09/13   14:01



e-Tec BrasilAula 1 – Etapas do pré-abate de aves 21

Figura 1.1: Jejum e dieta hídrica pré-abate
Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-9ckU3j9nJHA/UFzM3GmUZTI/AAAAAAAAANs/AzTSza7iQBA/s1600/
cria%C3%A7%C3%A3o_frangos.jpg>. Acesso em: 06 jun. 2013.

O manejo pré-abate tem início com a retirada da ração (suspensão dos co-

medouros) das aves e a dieta líquida, sendo, portanto, a primeira operação 

a ser realizada quando se inicia o preparo das aves para o carregamento e 

transporte para o abate.

Essa é uma etapa de grande importância para o produtor e para os aba-

tedouros, e contribui para a efi ciência da produção, pois, ao não fornecer 

ração às aves poucas horas antes do abate, uma vez que esta ração não 

terá tempo sufi ciente para ser transformada em carne, conseguimos reduzir 

também a taxa de mortalidade e a contaminação das aves com fezes duran-

te o transporte. Além disso, uma vez que ocorre o esvaziamento do trato 

digestivo (estômago e intestinos), o risco de contaminação das carcaças na 

evisceração, devido ao rompimento do intestino e/ou papo, é bastante redu-

zido, resultando em maior efi ciência no processo de evisceração. 

Após o carregamento, a digestão das aves fi ca mais lenta ou até paralisada. 

Então, um período de jejum de 8 a 12 horas (incluindo o tempo de espera na 

granja, o tempo de transporte e o tempo de espera na plataforma), é con-

siderado sufi ciente para que ocorra esvaziamento quase que por completo 

do trato digestivo das aves. Porém, o trato digestivo permanecerá fi rme o 

bastante para passar pelo processo de evisceração sem se romper. Períodos 

de jejum superiores a 12 horas não são aconselhados, pois podem ocasionar 

o surgimento dos seguintes problemas durante a evisceração:
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• rompimento dos intestinos devido à maior fragilidade e diminuição da 

espessura causada pelo acúmulo de gases, o que provoca a contamina-

ção da carcaça;

• rompimento da vesícula biliar levando à contaminação da carcaça;

• endurecimento do tecido de revestimento das moelas;

• aderência do papo à carcaça em função da desidratação da ave.

A água deve permanecer à disposição das aves até o momento do início da 

apanha. 

Nos meses de muito calor, o funcionário deverá fazer a retirada escalonada 

dos bebedouros para que as aves fi quem o menor tempo possível sem água, 

pois a temperatura corporal das aves é de 41°C, o que faz com que sofram 

muito com o calor.

Períodos longos de jejum no aviário podem resultar em perdas de peso das 

carcaças, além de aumentar o consumo de outros materiais disponíveis no 

local como, por exemplo, resíduos de fezes e cama de frango.

1. Defi na o que vem a ser a operação de jejum e dieta hídrica.

2. Qual o tempo em horas é considerado bom para a realização do período 

de jejum e da dieta hídrica?

Estresse Térmico

Quando as aves estão dentro das caixas no caminhão, não é fácil notar se elas 

estão sofrendo estresse térmico. Então, é muito importante estar atento às 

condições climáticas do ambiente e ao comportamento das aves. Do ponto 

de vista do bem-estar, a temperatura ideal no ambiente para aves adultas é de 

22 a 26°C. Quando as aves são submetidas por longo período a temperaturas 

elevadas, principalmente quando a temperatura chega próximo ao normal das 

aves, que é de 41 a 42° C, a incidência de morte por estresse térmico é bastan-

te elevada, devido à difi culdade respiratória que faz com que as aves fi quem 

ofegantes, podendo levá-las a uma parada cardiorrespiratória.

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   22Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   22 23/09/13   14:0123/09/13   14:01



e-Tec BrasilAula 1 – Etapas do pré-abate de aves 23

1.4 Preparação do aviário e apanha
Agora, veremos como é realizada a apanha das aves. 

O processo de captura das aves é chamado de “pega” ou “apanha”, e con-

siste basicamente em “pegar” as aves e conduzi-las ao caminhão que fará 

o transporte.

Nesta etapa, devemos evitar ao máximo o estresse das aves, pois, ao se as-

sustarem, tendem a se aglomerar, o que pode provocar lesões na pele dos 

frangos, causadas pelas unhas das outras aves. Essas lesões causam elevados 

prejuízos ao produtor e à indústria em função de levarem à condenação par-

cial ou total das carcaças em abatedouros em todo o mundo.

Na hora da apanha das aves, deve-se realizar uma subdivisão dos lotes para 

que se trabalhe com lotes menores. A divisão das aves em grupos poderá ser 

feita usando as caixas de transporte vazias ou com divisórias próprias. Esta 

subdivisão, além de facilitar a captura, reduz o impacto da movimentação 

das outras aves. Quando a apanha, independentemente de ser parcial ou 

total, for realizada durante a noite, deve-se usar pouca luz ou de preferência 

luz azul, pois esta anula a capacidade visual das aves, evitando assim, que 

elas se agitem com o movimento do apanhador, o que facilitará o trabalho.

A apanha deve ser individual ou, no máximo, de duas aves por vez, quando o 

apanhador for muito experiente. O apanhador nunca deverá pegar a ave pelo 

pescoço, patas ou asas, porque isso poderá provocar fraturas. O processo deve 

ser realizado com o uso das duas mãos, pegando a ave pelo dorso com as asas 

fechadas junto ao corpo, de forma a imobilizá-la (veja Figura 1.2).

Figura 1.2: Apanha pelo dorso
Fonte: <http://www.organizacoeslimger.com.br/images/downloads/apanha_aves.jpg>. Acesso em: 06 jun. 2013.
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É importante que os criadores de frango se conscientizem de que parte do 

ciclo produtivo das aves está fortemente ligado à forma como os grupos de 

apanha trabalham. Está comprovado que a maioria das fraturas que ocasio-

nam descarte está associada às últimas 24 horas de vida das aves, ou seja, ao 

processo de apanha. Portanto todo cuidado deve ser tomado para minimizar 

lesões e perda de qualidade da carcaça. 

Depois de apanhadas, as aves devem ser colocadas cuidadosamente em 

gaiolas ou caixas limpas, na densidade indicada pelo fabricante. Essa densi-

dade deve ser menor nos meses mais quentes.

No período pré-abate, as práticas de manejo são consideradas prejudiciais 

ao bem-estar dos frangos. É nessa etapa, compreendida entre a apanha e 

a entrega dos frangos na plataforma do abatedouro, que ocorrem 90% 

das contusões observadas pelo serviço de inspeção sanitária. A maior parte 

dessas lesões acontece porque, além de fi sicamente exaustivas, as tarefas de 

apanhar e carregar frangos são geralmente feitas por pessoal não treinado e 

sob condições desagradáveis dentro do galpão. Além do conhecimento téc-

nico específi co do manejo pré-abate, é necessário que a equipe encarregada 

dessas tarefas tenha um suporte do pessoal da área de recursos humanos no 

sentido de motivá-los, e, consequentemente, garantir o bem-estar das aves 

durante o manuseio. Já que a qualidade da carcaça depende da operação 

que antecede o abate, o manejo dos frangos no período pré-abate deve ser 

monitorado para identifi car os fatores que comprometem a qualidade da 

carne e o bem-estar das aves.

1.4.1  Veja, então, os cuidados que devem ser 
tomados antes e durante a apanha

• O responsável pelas aves deve estar presente durante a operação de apa-

nha, a fi m de assegurar que os procedimentos estejam sendo realizados 

corretamente e que o lote esteja adequado para ser transportado.

• Obstáculos físicos tais como comedouros e bebedouros, devem ser co-

locados fora da área de movimento das aves e dos carregadores para 

evitar golpes no peito e nas pernas das aves e acidentes com o pessoal 

da apanha.

• Independente do horário ou temperatura, deve-se proporcionar o míni-

mo de estresse possível às aves, pois o aumento do estresse é diretamen-

te proporcional à perda de peso e ao número de contusões.
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• Fazer o manejo cuidadoso do sistema de ventilação durante a apanha 

para garantir a ventilação adequada no galpão.

• Ajustar a iluminação durante a apanha para minimizar reações de medo 

nas aves. Isso inclui cortinas de apanha para cobrirem as portas prin-

cipais. As cortinas feitas de tiras escuras, penduradas sobre as portas, 

fazem o bloqueio da luz na pega durante o dia, permitindo que as aves 

permaneçam quietas, o que além de facilitar a ventilação, reduz o estres-

se das aves e o risco de empilhamento.

• Caso haja um intervalo entre os carregamentos, aumentar novamente 

a intensidade das luzes, repor a água e andar de forma bem lenta por 

entre as aves.

• As aves mortas não devem ser transportadas.

• Cercar um número de 200 a 250 aves por vez (ver Figura 1.3).

Figura 1.3: Divisão das aves em grupos para captura
Fonte: Amorim (2010). 

• Fazer a apanha das aves sempre pelo dorso.

• Levar as caixas até os frangos, nunca os frangos até as caixas, conforme 

mostra a Figura1.4.
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Figura 1.4: Movimentação das caixas dentro do aviário
Fonte: Instrução técnica EMBRAPA suínos e aves. 1. ed. vers eletr. n. 36, fev. 2012.

Descreva como você realizaria a apanha das aves caso você trabalhasse nesse 

setor.

1.5  Carregamento 
do caminhão e transporte

Muitos produtores enfrentam perdas de produtividade pelo simples fato de 

não realizarem o manejo de forma adequada na hora da apanha e transpor-

te adequado das aves até o frigorífi co. O carregamento do caminhão é uma 

operação que deve ser realizada de forma profi ssional e responsável.

As falhas cometidas nos períodos de pré-carregamento e carregamento em 

frangos de corte estão entre as maiores causas de condenações em abate-

douros. As lesões observadas após um carregamento inadequado variam 

desde um simples arranhão na pele até problemas maiores, como contusões, 

fraturas e edemas, que causam a perda de qualidade das carcaças e respec-

tivos cortes (Figura 1.5), até a morte de aves. Dentre estes, a mortalidade é 

considerada o indicador mais extremo da falta de bem-estar entre as aves.

Figura 1.5: Principais pontos de lesão causados pelo manejo pré-abate em aves
Fonte:<http://pt.engormix.com/MA-avicultura/administracao/artigos/bem-estar-manejo-pre-t846/124-p0.htm>. Acesso 
em: 19 set. 2012. 

Edema
Inchaço causado pelo excesso de 
saída de líquido para um tecido.
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Como podemos ver na Figura 1.6, a operação pré-abate, no que diz respeito 

ao transporte das aves, consiste na condução dos animais da granja até o 

abatedouro nas mais diferentes condições e combinações de distâncias e 

horários. Essas combinações refl etem diretamente na qualidade do produto 

fi nal (carne) e, na maioria das vezes, são os principais responsáveis pelas 

perdas (mortes), que podem chegar a 40%.

Figura 1.6: Caminhão transportador carregado.
Fonte: Amorim (2010). 

Isso ocorre porque, durante o transporte, as aves são submetidas a fatores 

estressantes que comprometem o bem-estar. Dentre os potenciais fatores 

causadores desse estresse durante o transporte, podemos destacar elevados 

valores de temperatura e umidade relativa do ar, vibração das caixas, impac-

tos, velocidade do vento, jejum e a quebra da estrutura social das aves. Esses 

fatores são os maiores responsáveis pelas chamadas “mortes na chegada” 
ou Dead Arrivals. Desses fatores, a temperatura é a mais importante.

A produção de calor resultante do metabolismo das aves durante o transpor-

te cria gradientes de temperatura entre as caixas de transporte e o meio 

externo e este também será afetado pela ação do vento em cada ponto da 

carga, resultando em uma distribuição desigual da temperatura ao longo das 

caixas distribuídas no caminhão.

O número de aves mortas oferece informações importantes sobre as condições 

oferecidas aos animais durante as operações de pré-abate. O aceitável é a mor-

talidade por volta de 0,1 a 0,5%. No entanto, as perdas por morte registradas 

na maioria dos casos se encontram acima de 0,6% (SILVA; VIEIRA, 2010).

Mortes na chegada 
ou Dead arrrivals 
É a denominação dada às 
perdas contabilizadas no 
abatedouro decorrentes das 
operações de pré-abate.

Gradiente de temperatura 
É uma quantidade física que 
descreve a direção e a taxa de 
mudança de temperatura em 
uma área em particular. É uma 
quantidade dimensional expres-
sada em unidades de graus por 
unidade de comprimento.
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O número de aves colocadas em cada caixa transportadora deve receber aten-

ção especial. Essa decisão deve considerar o sexo e o peso das aves, além 

de fatores como clima e distância do aviário até o abatedouro. Além disso, 

recomenda-se um espaço ideal de 5,76 cm2 por frango que, de acordo com 

as medidas encontradas nas caixas transportadoras de aves utilizadas pelos 

abatedouros (70 x 60 cm), corresponde a uma densidade de 7 a 8 animais 

por caixa (DELEZIE, et al 2007). Quando as aves podem mover-se no interior 

das caixas transportadoras, a quantidade de fraturas ósseas é reduzida (UBA, 

2008). Porém, devem ser levadas em consideração as recomendações para 

cada turno em que o transporte é realizado, pois as maiores taxas de mor-

talidade são verifi cadas nos períodos da manhã e tarde, sendo por isso reco-

mendado que a apanha e o transporte das aves sejam realizados no período 

compreendido entre 0:00 horas e 5:00 horas da manhã (NIDJAM et al, 2004). 

A disponibilidade de oxigênio também é um fator decisivo no transporte 

dos frangos. Quantidades reduzidas de oxigênio podem resultar em asfi xia 

das aves. Para que a circulação do ar seja facilitada, é necessário que haja 

espaços entre as fi leiras de caixas no veículo transportador e que as caixas es-

tejam limpas, para evitar que excreções e penas difi cultem a passagem do ar.

As melhores densidades de aves por caixa, visando a menor perda possível 

em cada turno, seriam 5 aves por caixa no turno da manhã e 7 aves nos 

turnos da tarde e noite, como se pode ver na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Valores recomendados para densidade de aves por 
caixa em cada turno e as respectivas mortalidades esperadas 

Turno Número de aves por caixa % de mortalidade esperada

Manhã 5 0,30

Tarde 7 0,32

Noite 7 0,31

Fonte: Vieira (2008). 

No processo de carregamento, é interessante que o caminhão possa entrar 

no aviário e chegar perto de onde está sendo feita a apanha (veja Figura 1.7).

Metabolismo – o termo 
metabolismo signifi ca 

simplesmente mudança ou 
transformação. Está relacionado 
com vários processos dentro do 
corpo que convertem alimentos 

e outras substâncias em 
energia e outros subprodutos 

metabólicos utilizados pelo 
organismo. É uma função 

necessária que permite que 
nosso corpo use alimentos e 

outros recursos para manter o 
organismo trabalhando, reparar 
danos, curar ferimentos e livrar 
o corpo das toxinas. Em outras 
palavras, o metabolismo é um 

processo necessário, sem o qual 
os organismos vivos morreriam.
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Figura 1.7: Carregamento dos caminhões
Fonte: <http://www.mfrural.com.br/detalhes.asp?cdp=26356&nmoca=esteira-para-carregamento-de-frango-vivo>. 
Acesso em: 06 jun. 2013.

Com relação à altura das caixas no caminhão, é aconselhável que esta não 

ultrapasse a altura correspondente a 7 ou 8 caixas, uma vez que as duas 

últimas fi leiras são responsáveis por até 40% das hemorragias ocorridas no 

peito das aves.

É importante também trabalhar com motoristas treinados para que tenham 

consciência dos cuidados que devem ter com a carga que estão transportan-

do e do número de aves que podem vir a morrer ou sofrer lesões devido a 

falhas no carregamento e transporte.

Observe, na sua região, o transporte de frangos de corte. Faça pelo menos 

três observações, anotando os horários em que você observou o trânsito de 

caminhões, as condições climáticas do momento, altura das caixas no cami-

nhão em cada momento e se o caminhão havia sido molhado ou não. Após 

as observações, escreva suas conclusões baseado no que você estudou até o 

momento, apontando os pontos positivos e negativos observados. 

Caso na sua região não exista criação de frangos de corte e, consequen-

temente, o seu transporte, entre em contato com pelo menos 3 de seus 

colegas de turma e converse com eles sobre o que eles observaram nas suas 

respectivas regiões.

1.6 Recepção das aves e tempo de espera
A operação de espera nos abatedouros consiste no período em que as aves 

aguardam dentro das caixas no caminhão o momento do abate. Essa etapa 

fi naliza as chamadas operações pré-abate das aves.
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É importante que você saiba que todos os cuidados tomados nas etapas 
anteriores (apanha, carregamento e transporte) podem ser perdidos em 
poucas horas durante a espera, caso esta seja mal planejada e conduzida 
na ausência de um ambiente com temperatura e umidade adequadas 
para os animais.

Nessa operação, as aves que chegam do transporte são encaminhadas para 

um local específi co dentro do abatedouro, denominado “galpão de espe-

ra”, que geralmente consiste em um local coberto e aberto nas laterais para 

permitir que os caminhões carregados fi quem estacionados em um local 

sombreado e bem arejado (BARBOSA FILHO, 2008).

O local onde os caminhões permanecerão estacionados antes do abate deve 

oferecer às aves condições de trocas térmicas com o ambiente. Para isso, a 

instalação de linhas de ventilação intercaladas com nebulização é importante 

e devem estar distribuídas uniformemente (teto e pilares do galpão), visan-

do, dentro do possível, climatizar igualmente todas as caixas. O galpão deve 

possuir também espaço para todos os caminhões. A proteção lateral contra 

radiação solar direta deve ser feita por meio de telas do tipo sombrite e o 

material de cobertura do galpão deve permitir a refl exão dos raios solares 

visando à redução da carga térmica do ambiente (Figura 1.8).

Figura 1.8: Exemplo de um galpão de espera de um abatedouro comercial de frangos 
de corte
Fonte: Vieira (2008). 

Um tempo de espera no galpão, variando entre 2 e 4 horas em geral, permi-

te o retorno parcial ou total à condição de conforto térmico das aves.

Em relação à temperatura externa, quanto maior for a temperatura ao longo 

do dia, maior a necessidade de elevar o tempo de espera para as aves, desde 
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que o ambiente seja devidamente climatizado (ventiladores, nebulizadores 

e, ocasionalmente, o molhamento), isso porque com o passar do tempo, os 

efeitos da climatização chegam às aves ao longo da carga, possibilitando 

que elas percam calor. Um ambiente mais confortável diminui as chances de 

mortalidade no lote. 

Intervalos de tempo de espera menores devem ser adotados em dias em 

que as temperaturas se encontram mais amenas ou até mesmo baixas, pois 

quanto maior for o tempo de espera poderá haver um aumento na mortali-

dade devido ao risco de estresse pelo frio (VIEIRA, 2008).

Na Tabela 1.2, são mostradas as recomendações de tempos de espera em 

função das estações do ano e as respectivas taxas mortalidade esperadas, 

segundo Vieira (2008).

Tabela 1.2: Valores recomendados para o tempo de espera em cada 
estação do ano e as taxas de mortalidade estimadas

Estação do ano Tempo de espera (faixas) % de mortalidade estimada

Verão Alto (acima de 3 horas) 0,35

Outono Moderado (entre 1 e 2 horas) 0,20

Inverno Curto (abaixo de 1 hora) 0,29

Primavera Alto (acima de 3 horas) 0,35

Fonte: Vieira (2008)

No que diz respeito às distâncias percorridas entre as granjas e o abatedouro, 

quando o percurso é grande (acima de 51 km), a permanência no galpão de 

espera climatizado deve ser curta, ou seja, abaixo de 1 hora (VIEIRA et al., 

2010). Isso se deve ao fato das aves já terem ultrapassado a primeira fase 

de estresse (as aves apresentam um desgaste acentuado das reservas ener-

géticas nos primeiros 30 minutos de exposição ao estresse, também consi-

derado como primeira fase de estresse). Ao chegarem ao abatedouro, não 

conseguem reverter esse quadro, em função do esgotamento das reservas 

energéticas, e se tornam insensíveis ao tratamento climático dado na espera 

pré-abate. Quanto maior o tempo, maior será o número de aves mortas no 

caminhão. Nesse caso, recomenda-se o menor tempo possível entre a che-

gada do caminhão ao abatedouro e a linha de abate.

Para distâncias menores (abaixo de 24 km), as aves ainda se encontram em 

condições de reversão do quadro de estresse e, dessa forma, respondem de 

forma positiva aos efeitos da climatização. Nesse caso, intervalos de tempo 

acima de 3 horas sob controle de climatização ajudam na redução das per-

das por mortalidade (BRESSAN; BERAQUET, 2002).

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   31Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   31 23/09/13   14:0123/09/13   14:01



Abate e Processamento de Carne e Frangoe-Tec Brasil 32

Acesse o site <http://www.abef.com.br/Legislacoes/PORTARIA210.
pdf> e leia o item 4.1 do ANEXO A do Regulamento Técnico da Inspeção 

Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carne de Aves. Após a leitura, compare 

o que foi dito nesse item com o que você estudou na seção 1.6 desta Aula 

e diga o que você acha que poderia ser acrescentado à seção para que a 

legislação fi casse mais completa.

1.7 Molhamento da carga
O mesmo problema que ocorre durante a etapa de carregamento das aves 

também é observado na fase de espera no abatedouro, ou seja, a falta de 

informação a respeito das condições ideais para se efetuar o molhamento 

da carga. Mesmo com o galpão climatizado, observa-se que a atividade é 

realizada sem critérios, tanto nos horários quentes, quanto naqueles em que 

a temperatura está abaixo do limite de conforto das aves. Além do gasto 

desnecessário de água, o resultado será a elevada mortalidade durante essa 

etapa nos horários mais frios, devido à falta de controle quanto à climatiza-

ção do galpão de espera.

1.8 Desembarque
Após completado o tempo de espera, os caminhões devem se dirigir para a 

plataforma onde as aves serão descarregadas. Na plataforma, as gaiolas com 

os frangos são transportadas através de esteira até a pendura (Figura 1.9). 
Deve-se utilizar baixa luminosidade nessas áreas para favorecer a tranquili-

dade dos animais.

Os estabelecimentos de abate devem dispor de instalações e equipamentos 

apropriados ao desembarque dos animais dos caminhões. A área de desem-

barque deve estar instalada em local coberto. As caixas onde os frangos 

são transportados devem ser colocadas com cuidado, individualmente, na 

esteira, evitando o choque entre elas e movimentos bruscos, diminuindo as 

chances de estresse, bem como lesões nas aves. As caixas devem ser abertas 

somente no momento da pendura para evitar que as aves caiam ou fujam. 

Caso ocorram fugas, as aves devem ser imediatamente e cuidadosamente 

recolhidas por um funcionário do setor e colocadas na caixa ou penduradas 

na nória (PORTARIA nº. 210/1998).
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Figura 1.9: Desembarque das aves
Fonte: SALOIO (2010).

Após a retirada de todas as caixas, o caminhão deve ser encaminhado para 

a plataforma de lavagem, onde todo o conteúdo acumulado na carroceria 

será retirado com o auxílio de uma mangueira de alta pressão. Em seguida, o 

veículo deverá passar pelo processo de desinfecção com produto adequado 

e só então poderá ser liberado. O mesmo processo deve ser realizado para 

as caixas de transporte, que são lavadas e desinfetadas em equipamento 

apropriado (Figura 1.10).

Figura 1.10: Lavagem e desinfecção das caixas de transporte
Fonte:<http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/126/ipoa/Inspe%C3%A7%C3%A3o%20de%20Aves.
pdf>. Acesso em: 19 set. 2012. 

1.9 Inspeção dos animais antes do abate 
(inspeção ante mortem)
Inspeção ante mortem é a inspeção dos lotes de aves realizada na área de 

espera junto da plataforma de recepção.
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Os objetivos dessa inspeção são:

• Evitar o abate de aves com trato gastrointestinal cheio de alimento.

• Verifi car a sanidade dos animais vivos.

• Conhecer o histórico do lote através do Boletim Sanitário.

• Detectar doença cuja identifi cação não seja possível no exame realizado 

depois da morte do animal (post mortem), como doenças do sistema 

nervoso, por exemplo.

Nos lotes em que foram detectadas aves com suspeitas ou portadoras de do-

ença que justifi quem o abate em separado, estas deverão ser abatidas no fi nal 

do processo, sob cuidados especiais.

Aves em que se detectou a presença de zoonoses devem ser sacrifi cadas ao 

fi nal e totalmente condenadas, sendo incineradas ou autoclavadas no setor 

de graxaria.

Não é permitido o abate de aves que foram submetidas a tratamento com 

medicamentos e que não tenha sido obedecido o prazo de suspensão da apli-

cação (carência).

• De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 17, de 07 de abril de 2006 

do MAPA, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

(DIPOA) deverá informar imediatamente ao Departamento de Saúde Ani-

mal (DSA) a identifi cação de ocorrência de mortalidade acima de 10% (dez 

por cento) em lotes de aves de corte, ocorrida num período inferior a 72 

(setenta e duas) horas; como também a identifi cação de sinais característi-

cos de Infl uenza Aviária ou Doença de Newcastle, durante a inspeção ante 
mortem do lote.

Resumo

Nesta aula, você conheceu todas as etapas que compreendem as operações 

de pré-abate dos frangos de corte, identifi cando, em cada etapa, os pontos 

mais importantes com os quais você deve ter o máximo de cuidado para 

evitar prejuízos para o animal, para o produtor, para a indústria e, conse-

quentemente, para o consumidor.

Acesse o endereço: 
<http://xa.yimg.com/kq/

groups/20300864/1875819816/
name/UNKNOWN_

PARAMETER_VALUE> e veja 
algumas imagens relativas a 

contusões e fraturas que podem 
ocorrer durante as operações de 

pré-abate de frangos de corte. 
Em seguida, discuta sobre que 

atitudes você tomaria para evitar 
que isso ocorra.
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Atividades de aprendizagem

1. Explique, com suas palavras, o que você entendeu por abate humanitário 

e bem-estar animal.

2. Quais serão as prováveis consequências para a qualidade do produto fi -

nal quando o produtor aplica tempos muito curtos de jejum, antes da 

apanha das aves para serem levadas ao abate?

3. Quando as aves são transportadas à noite e o número de aves por caixa 

transportadora é baixo, seria aconselhável molhar a carga antes do trans-

porte? Justifi que sua resposta.

4. Por que em dias de temperatura elevada as aves são benefi ciadas por um 

tempo maior de espera no abatedouro desde que este possua galpão de 

espera climatizado?

5. Qual a determinação da legislação com relação ao procedimento correto 

a ser dado aos caminhões e caixas transportadoras após a retirada das 

aves, antes que possam sair do abatedouro?
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Aula 2 –  Etapas do abate de aves 
(área suja)

Objetivos

Conhecer os primeiros procedimentos de abate que ocorrem na 

área suja.

Saber o que a legislação exige em cada etapa.

2.1 Etapas do abate
Você deve saber que o abate de aves possui uma legislação específi ca, o que 

também já ocorre para suínos. É a Portaria 210 de 1998, que regula e inspe-

ciona tecnologicamente e higiênico-sanitariamente as instalações e o processo 

de produção de carne de aves.

No Fluxograma 2.1, você poderá visualizar a sequência de atividades que de-

vem ser realizadas para que o frango de corte vivo se transforme em carne de 

frango embalada e pronta para comercialização.

Fluxograma 2.1: Etapas do abate de frango de corte

Recepção

Pendura

Insensibilização

Sangria

Área de recepção
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2.2 Pendura
Antes de iniciarmos este item, reveja o que foi falado no item 1.6 da Aula 1.

Após o período de descanso, as aves, para a operação de pendura, devem 

ser retiradas das caixas sendo seguradas pelas canelas e penduradas de forma 

fi rme pelas patas nos ganchos da linha móvel de abate, chamada de nória. 

Isso evita que o animal fi que dependurado por uma perna só, o que poderia 

causar sofrimento e acarretar quedas durante o trajeto (Figura 2.1). Por isso, 

os operadores devem ser treinados para colocar as aves nos suportes sem 

excitá-las ou machucá-las.

Escaldagem

Depenagem

Corte dos Pés

Evisceração

Área suja

Pré-resfriamento

Gotejamento

Classifi cação

Área limpa

Embalagem

Armazenamento
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Figura 2.1: Pendura das aves para abate
Fonte: < http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=91019>. Acesso em: 07 jun. 2013. 

As gaiolas vazias devem percorrer o sentido contrário ao da nória para serem 

lavadas e desinfetadas. Nessa etapa, alguns itens como: o nome do criador; a 

localidade; o número de cargas que esse criador possui para serem abatidas; o 

tempo de espera das aves antes do abate; o percentual de partes quebradas; a 

presença de hematomas, abscessos, dermatose, papo cheio, calo de patas e de 

peito, além da ocorrência de mortalidade devem ser observados e registrados.

As aves mortas devem ser destinadas à fábrica de subprodutos e o total dessas 

mortes deve ser registrado e informado à área agropecuária e ao Serviço de 

Inspeção Federal (SIF). É aconselhável que os ganchos onde os animais são 

pendurados estejam molhados no momento da pendura e permaneçam assim 

até o atordoamento, pois irá facilitar a condutividade elétrica.

2.3 Insensibilização
Após serem penduradas na nória, as aves passam pelo processo de insensibi-

lização, para depois poderem seguir para a sangria e para as demais etapas 

do abate.

É obrigatório que todo animal antes do abate passe pelo processo de insen-

sibilização (Figuras 2.2 e 2.3). Esse processo dura em torno de 7 segundos e 

deve ser realizado para que as aves não sofram. A insensibilização pode ser 

realizada usando gás carbônico (CO2), mas, por ser um processo caro, é pouco 

usado. Pode ser realizada também, como na maioria das vezes, através da 

eletronarcose ou eletrochoque, que consiste na imersão da cabeça e pescoço 

da ave em uma cuba contendo água, por onde é aplicada uma corrente elétrica 

que passará por toda a ave causando a perda dos sentidos do animal sem, no 

Condutividade elétrica 
Representa a propriedade de 
conduzir a corrente elétrica.
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entanto, causar sua morte. A insensibilização impedirá que o animal se debata 

e a efi ciência da sangria seja prejudicada.

A voltagem do choque é determinada pelo fabricante do equipamento. A ele-

tronarcose pode diminuir a efi ciência da sangria devido à ocorrência de parada 

cardíaca, principalmente quando a voltagem utilizada estiver acima de 80 volts, 

podendo também, vir a inibir parcialmente as reações bioquímicas que ocorrem 

após a morte do animal (post mortem), melhorando a maciez do peito.

Figura 2.2: Insensibilização por eletronarcose
Fonte: <http://pt.engormix.com/MA-avicultura/administracao/artigos/bem-estar-manejo-pre-t846/124-p0.htm>. Acesso 
em: 20 set. 2012.

Figura 2.3: Insensibilização por eletronarcose
Fonte: <http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/126/ipoa/Inspe%C3%A7%C3%A3o%20de%20Aves.

pdf>. Acesso em: 20 set. 2012. 
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Jugular 
Uma das grossas veias do 
pescoço.

Rigor mortis
Contração muscular, intensa 
e irreversível, que ocorre com 
a exaustão das reservas de 
energia do músculo, conferindo 
ao tecido muscular a perda de 
suas propriedades elásticas, 
fazendo com que este se torne 
extremamente rígido.

Folículo piloso
Revestimento que rodeia a raiz 
de um pelo na profundidade 
da pele.
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1. Diga quais os métodos que a legislação permite para a insensibilização 

de frangos de corte?

2. Quais as desvantagens do uso de CO2 para insensibilização de frangos 

de corte?

2.4 Sangria
A operação de sangria deve ser iniciada o mais rápido possível após a insensi-

bilização (esse tempo não deve ser superior a 12 segundos) evitando, assim, 

que o animal recupere a sensibilidade. Esse procedimento deve ser monitorado 

e ter 100% de efi ciência. Não é permitido que seja feito com nenhuma ave 

consciente.

A sangria pode ser manual ou automática, sendo que, neste último caso, deve 

haver uma pessoa encarregada pelo repasse manual quando a ave não for 

bem sangrada pelo equipamento, impedindo assim que o animal chegue até 

a escaldagem sem a devida morte pela sangria.

O corte das jugulares, através de corte feito próximo as vértebras cervicais, é a 

operação mais usada para se realizar o processo de sangria. Observe as Figuras 

2.4 e 2.5. O sangramento pode ser conduzido pelo bico, resultando em maior 

volume de sangue drenado. O volume de sangue representa de 3 a 4% do 

peso vivo do animal. Na calha de sangria, logo após o corte dos grandes vasos 

do pescoço, não é permitida nenhuma operação que possa envolver mutilação 

das aves até que o sangue escoe o máximo possível.

O tempo de sangria deve ser de no máximo 3 minutos. Tempos superiores com-

prometem a qualidade da depenagem, porque as aves entram em processo de 

rigor mortis aumentando a força de aprisionamento das penas pelos folículos.
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Figura 2.4: Sangria manual
Fonte: <http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/126/ipoa/Inspe%C3%A7%C3%A3o%20de%20Aves.
pdf>. Acesso em: 20 set. 2012.

Figura 2.5: Sangria automática
Fonte: Baptistotte (2010).

1. Qual deve ser o tempo máximo, após a insensibilização, para que se inicie 

a sangria?

2. Explique como deve ser realizado o processo de sangria?
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2.5 Escaldagem
Esta operação deve ser realizada logo após o término da sangria, em insta-

lações próprias e com ventilação sufi ciente para retirada do vapor de água 

proveniente do processo.

As aves, após a sangria, seguem então para o tanque de escaldagem, com o 

objetivo de promover a lavagem, favorecendo a remoção de sujidades e sangue 

da superfície da carcaça, além de promover o afrouxamento das penas devido 

à abertura dos poros da epiderme, facilitando a remoção mecânica das penas. 

Não é permitida, em nenhuma hipótese, a introdução de aves ainda vivas no 

tanque de escaldagem. 

Os métodos mais utilizados para realização da escaldagem são através de pul-

verização de vapor ou por imersão em tanque com água aquecida através de 

vapor, ou ainda por algum outro processo, desde que o mesmo seja aprovado 

pelo DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal).

O método de escaldagem por imersão é o mais utilizado, sendo realizado 

em tanques com água aquecida geralmente entre 52 e 60ºC, por um tempo 

variando entre 1 minuto e 30 segundos a 2 minutos. O tanque é construído 

de material inoxidável que apresenta sistema de controle de temperatura, 

borbulhamento e renovação contínua de água, de maneira que a cada oito 

horas seja renovado o correspondente ao seu volume total.

Erros no tempo de permanência ou na temperatura da água de escaldagem 

geram queimaduras, causando surgimento de coloração esbranquiçada, en-

durecimento e cozimento da carne, principalmente do peito e coxas. Além 

disso, retiram a cutícula natural da pele, reduzindo a vida útil da carcaça e 

enfraquecendo a pele, que pode se romper na etapa de depenagem. 

No Brasil, é mais comum a utilização de temperaturas entre 52-54ºC durante 

1 minuto e meio para a escaldagem do corpo e 70-80ºC por 2 a 3 minutos 

para a escaldagem dos pés. 

Leia atentamente o texto a seguir:

Escaldagem excessiva:
A escaldagem excessiva é considerada um defeito tecnológico que ocorre de-

vido a falhas, processamento incorreto ou, normalmente, devido a problemas 

técnicos que obrigam a parada da linha de abate, temperatura elevada da água 

do tanque de escaldagem e/ou má regulagem de equipamentos. 
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Agora, cite os problemas que podem ocorrer devido à escaldagem em tempo 

e temperatura superior a recomendada.

2.6 Depenagem
Essa é a última etapa realizada na chamada área suja do abate de frangos.

Imediatamente após a escaldagem, as aves seguem para a depenagem. Esse 

processo consiste na eliminação completa das penas do corpo do animal com 

o auxílio de equipamentos especiais, conhecidos como depenadores. Essas má-

quinas são projetadas para depenar as áreas do pescoço, pernas, asas e corpo, 

através de uma série de tambores giratórios dispostos em sequência e providos 

de dedos de borracha pequenos, resistentes e bem ajustados. À medida que 

a carcaça dos frangos entra em contato com os dedos de borracha, as penas 

amolecidas pelo escaldamento prévio são removidas ou arrancadas com peque-

no dano para a pele. Os tambores fi nais possuem dedos de borracha longos e 

fl exíveis que possibilitam uma ação mais suave. A proximidade dos depenadores 

do tanque de escaldagem é recomendável para que não haja resfriamento da 

carcaça difi cultando a retirada das penas. A regulagem dos dedos de borracha, 

segundo o tamanho das aves (que é facilitada pelo processamento de lotes de 

aves relativamente homogêneo), ajuda a minimizar problemas como traumas e 

hematomas nos músculos, pois, nos depenadores, podem ocorrer hemorragias 

e fraturas nas pontas das asas, o que leva à perda desse corte.

Após a depenagem, é feita a lavagem das carcaças com o objetivo de diminuir 

a carga microbiana superfi cial. Nessa etapa, os agentes do Serviço de Inspeção 

Federal (SIF) fazem a inspeção da carcaça. Após ser liberada, é realizado o 

corte dos pés, que são classifi cados e destinados para exportação ou fábrica 

de farinhas.

2.7 Inspeção post mortem (após a morte) 
É a inspeção realizada individualmente durante o abate, através de exame 

visual nas carcaças e vísceras das aves. Pode ser realizada também através de 

palpação e cortes.

Objetivos:

Retirar da linha de abate carcaças fora do padrão e conduzi-las para o Depar-

tamento de Inspeção Final (DIF), que irá avaliar e condenar ou não, de forma 

parcial ou total, a carcaça.
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Após o término de todas as etapas da inspeção post mortem, as carcaças são 

classifi cadas da seguinte forma:

• Carcaça LIBERADA – é aquela considerada própria para consumo huma-

no, porque não revelou nenhuma evidência de anormalidade ou enfer-

midade.

• Carcaça com CONDENAÇÃO TOTAL – é aquela que foi totalmente con-

denada para o consumo humano, pois os exames post mortem revela-

ram evidências de afecções ou de enfermidades que representem riscos 

para a saúde pública.

• Carcaça parcialmente CONDENADA – é aquela que foi considerada par-

cialmente condenada para o consumo humano por apresentar alterações 

ou anormalidades localizadas que afetaram apenas uma parte da carca-

ça. Nesse caso, as partes afetadas são condenadas para o consumo e o 

restante da carcaça é liberado.

Resumo

Nesta aula, você conheceu todas as etapas que envolvem as operações de aba-

te, realizadas na área suja do abate de frangos de corte. Você agora conhece 

a legislação que fi scaliza esses procedimentos, o que é ou não permitido em 

cada fase do processo e os prejuízos que o não cumprimento da legislação 

pode trazer para a qualidade fi nal do produto. 

Atividades de aprendizagem

1. Qual o objetivo da operação de insensibilização?

2. Qual o método normalmente empregado para insensibilização de aves? 

3. Explique o que vem a ser escaldagem.

4. Quais são os objetivos da inspeção post mortem?

5. Defi na Carcaça LIBERADA, Carcaça com CONDENAÇÃO TOTAL e Carca-

ça parcialmente CONDENADA.

Afecções/afecção
É um termo usado para 
designar anomalia, disfunção, 
lesão, doença ou síndrome.

Acesse o site da Associação 
Brasileira dos Produtores 
e Exportadores de Frangos 
(ABEF) <http://www.abef.com.
br/Legislacoes.php>, clique 
em Legislações ABEF, depois 
escolha o arquivo em PDF da 
Portaria 210 de 10 de 10 de 
novembro de 1998 e leia o 
item 4 até o subitem 4.4, para 
conhecer um pouco mais sobre 
as exigências da legislação, 
desde a RECEPÇÃO DE AVES 
até a EVISCERAÇÃO.
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6. Complete as frases abaixo:

O tempo de duração do processo de insensibilização de frangos de corte é de 

_________.

O tempo máximo de sangria para frangos é de ________________________

_________.

O método de escaldagem mais utilizado no Brasil é por __________________

______________________________.

O tempo de escaldagem normalmente usado para frangos é de 

__________________, e a temperatura do tanque de escaldagem deverá estar 

entre __________ e _________°C.
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Aula 3 –  Etapas do abate de aves 
(área limpa) 

Objetivos 

Dar sequência aos procedimentos de abate que são realizados na 

área limpa.

Saber o que a legislação exige em cada etapa.

3.1 Para relembrar
Antes de começarmos a falar sobre as etapas de abate que ocorrem na área 

limpa, é importante que você relembre o que foi estudado anteriormente. 

Então, volte até a Aula 2 e releia quais foram as etapas de abate estudadas e a 

sequência correta em que devem acontecer. Preste atenção nos cuidados que 

devem ser tomados em cada etapa.

3.2 Evisceração 
Após a depenagem, uma das etapas vistas na aula anterior, as aves são evis-

ceradas e preparadas para o consumo pela remoção da cabeça, extração da 

cloaca, corte abdominal, corte da pele do pescoço, eventração (exposição das 

vísceras), retirada do papo e pulmões, nova inspeção sanitária realizada pelo 

Serviço de Inspeção Sanitária (SIF) e separação das vísceras.

Para realizar a evisceração, deve-se obedecer ao espaço de 1 metro por fun-

cionário, para que estes possam realizar suas funções de maneira correta, e 

sem prejudicar a atividade dos funcionários ao lado. É necessária, também, 

a presença de esterilizadores de facas localizados em pontos estratégicos do 

setor, com temperatura de 85ºC para a esterilização adequada das facas usadas 

no setor.

Os trabalhos de evisceração deverão ser executados em instalação própria, 

isolada através de paredes inteiras da área de escaldagem e depenagem (área 

suja), compreendendo desde a operação de corte de pele do pescoço, até 

a “toalete fi nal” das carcaças. A comunicação dessa sala com a seção de 

depenagem e escaldagem deverá acontecer somente através de um óculo.

Óculo
Abertura circular, ou de outras 
formas, na fachada ou no inte-
rior de construções, que serve 
para clarear e arejar; ou, no 
caso das indústrias, para fazer a 
comunicação entre dois setores.
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Feita a evisceração, é importante impedir que a carcaça entre em contato com 

as vísceras novamente, evitando contaminação.

Antes da evisceração, as carcaças devem ser lavadas com jatos de água, tendo 

o cuidado de lavar toda a carcaça, inclusive os pés. Esses chuveiros deverão 

estar localizados no início da calha de evisceração e no fi nal, antes do início 

do processo de resfriamento.

As operações de evisceração, sejam elas realizadas automaticamente ou manu-

almente, deverão ser realizadas com o maior cuidado para evitar o rompimento 

das vísceras e o contato das carcaças com superfícies contaminadas. O trilho 

aéreo deverá estar localizado sobre a calha a uma altura que não permita, 

em hipótese alguma, que as aves penduradas toquem nela ou nas águas 
residuais (Figura 3.1). 

Figura 3.1: Calha de evisceração mostrando a altura dos ganchos de pendura e os 
pontos de água.
Fonte: <http://mg.quebarato.com.br/sao-joao-del-rei/mesa-de-ehtmlvisceracao__325617>. Acesso em: 22 set. 2012.

A evisceração é dividida nas seguintes etapas:

1. Remoção da sambiquira – cortes da pele do pescoço e traqueia (parte 

do sistema respiratório localizado no pescoço).

Águas residuais 
São águas que foram utilizadas 

em atividades domésticas, 
industriais ou agrícolas e que 

contêm uma grande variedade 
de resíduos. Esses resíduos são 
basicamente matéria orgânica 

e mineral em solução e em 
suspensão, assim como alta 

quantidade de bactérias e 
outros organismos causadores 

ou não de doenças.

Sambiquira 
É a parte fi nal do corpo das 

aves, possui formato triangular 
e abriga uma glândula 

produtora de óleo que as aves 
usam para impermeabilizar as 

penas (Figura 3.2).

Traqueia 
Parte do sistema respiratório, 

localizada no pescoço.

Figura 3.2: Localização da sambiquira
Fonte: <http://come-se.blogspot.com.br/2010/08/paladar-cozinha-do-brasil-pimenta-no.html>. Acesso em: 20 set. 2012.
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2. Remoção da cloaca – A cloaca é uma porção não comestível da carcaça, 

ela é removida pela extratora de cloacas (Figura 3.3). 

Figura 3.3: Extratora de cloaca
Fonte: <http://usifrigollmaquinas.com.br/cloaca.html>. Acesso em: 20 set. 2012.

O jejum correto das aves antes do abate vai ser muito importante para a 

efi ciência e higiene dessa etapa, pois diminuiu ou até elimina o risco de rom-

pimento dos intestinos.

3. Abertura do abdômen – é feito um corte próximo à cloaca para permi-

tir a remoção das vísceras.

4. Eventração (exposição das vísceras) – pode ser realizada de forma 

manual ou mecânica e consiste em expor as vísceras ainda ligadas à car-

caça para serem avaliadas pela inspeção (Figura 3.4).

Figura 3.4: Etapas da evisceração – exposição das vísceras (eventração) na calha 
de evisceração
Fonte: <http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/126/ipoa/Inspe%C3%A7%C3%A3o%20de%20Aves.
pdf>. Acesso em: 20 set. 2012.
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5. Inspeção sanitária – com as vísceras expostas, é realizada a inspeção 

(exame da carcaça externa e internamente e das vísceras). Durante a 

inspeção, que deve ser feita por agentes de inspeção treinados, é feita 

a remoção de partes com injúrias (partes danifi cadas), ossos quebrados, 

entre outros, e são eliminadas as aves condenadas por doenças.

6. Retirada das vísceras (miúdos) – Depois que as carcaças são inspecio-

nadas e julgadas sadias, é realizada a evisceração que consiste na retirada 

dos órgãos comestíveis (coração, fígado, e moela), que sofrem processos 

de limpeza, resfriamento e embalagem para depois serem reincorpora-

dos à carcaça ou são embalados para comercialização separadamente. 

Nessa etapa, é preciso tomar bastante cuidado para evitar o rompimento 

da vesícula biliar e a contaminação do fígado pela bile. 

São retiradas também as vísceras não comestíveis (intestino grosso e delgado e 

pulmões), que são lançadas diretamente na calha de evisceração e conduzidas 

à seção de subprodutos não comestíveis (graxaria).

Nessa etapa, pode ocorrer ainda o rompimento dos intestinos, causando con-

taminações fecais na carcaça. Esse problema pode ser causado por um período 

de jejum menor do que o necessário.

A contaminação de carcaças por bílis, conteúdo do papo ou fezes, durante o 

processo de evisceração, pode causar signifi cativas perdas econômicas para a 

empresa, devido aos procedimentos que as autoridades sanitárias exigem que 

sejam realizados.

Esses procedimentos são:

• Redução da velocidade no processo de abate; 

• Reprocesso fora da linha das carcaças contaminadas;

• Condenação parcial das carcaças contaminadas.

Os pés e pescoço, com ou sem cabeça, quando são retirados na linha de 

evisceração e são destinados a fi ns comestíveis, devem ser imediatamente 

pré-resfriados a uma temperatura máxima de 4ºC. O pré-resfriamento dos pés 

e pescoço, com ou sem cabeça, deverá ser realizado em uma seção separada.

Não é permitida a retirada de 
órgãos e/ou partes da carcaça 

antes que seja realizada a 
inspeção post-mortem.

A calha de evisceração deve 
apresentar declive acentuado 

para o ralo coletor, para 
permitir a remoção contínua 

dos resíduos e evitar acúmulo 
na seção. Deve possuir também 

água corrente, para remoção 
contínua dos resíduos, e 
torneiras localizadas nas 

bordas, na proporção de uma 
para cada dois operários, 

destinadas à limpeza das mãos.

Vesícula biliar
É um órgão localizado junto 
ao fígado, responsável pelo 
armazenamento da bile ou 

bílis, que atua na digestão das 
gorduras e é produzida 

pelo fígado.
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É o nome dado à pequena 
fábrica de farinhas e óleos de 
subprodutos de origem animal 
que fi cam localizados junto aos 
frigorífi cos e têm a função de 
aproveitar os resíduos que são 
produzidos durante o abate de 
aves.
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7. “Toalete” (retirada do papo, esôfago, traqueia, etc.) – é importante 

fazer a operação de toalete, pois, por mais efi ciente que seja a sangria, 

não se consegue fazer a remoção total das traqueias e esôfagos no ar-

rancador de cabeças, exigindo que seja feito o repasse manual para ha-

ver a completa remoção. 

8. Extração dos pulmões – 95% dos pulmões deve ser retirado junto com 

as vísceras, os 5% restantes deverão ser retirados na repassadora de pul-

mão. Essa remoção é feita por meio de um tubo de aspiração que pene-

tra no interior da carcaça e extrai os pulmões. 

Os pulmões, papo, esôfago e traqueia, que não são utilizados para consumo 

humano, são descartados e encaminhados à seção de tratamento de resíduos, 

chamada de graxaria. 

9. Lavagem fi nal (externa e internamente) – após a inspeção, as car-

caças liberadas passam por uma lavagem fi nal, que consiste numa lava-

gem interna e externa, com remoção do sangue que restou na carcaça, 

membranas e restos de vísceras, que também são encaminhados à se-

ção de graxaria. Nessa etapa, também são separados os pés e o con-

junto cabeça-pescoço. Feito isso, as carcaças são encaminhadas para o 

pré-resfriamento.

Os pés e pescoço, com ou sem cabeça, quando são retirados na linha de 

evisceração e são destinados a fi ns comestíveis, devem ser imediatamente 

pré-resfriados a uma temperatura máxima de 4ºC. O pré-resfriamento dos pés 

e pescoço, com ou sem cabeça, deverá ser realizada em uma seção separada.

No sistema de pré-resfriamento por imersão, não será permitida a entrada 

de carcaças que contenham no seu interior águas residuais de lavagem por 

aspersão e/ou qualquer tipo de contaminação visível nas suas superfícies ex-

ternas e internas.

Cite a sequência de procedimentos realizados na etapa de evisceração.

3.3 Resfriamento
Depois de terminada a evisceração, os frangos devem ser imediatamente 

resfriados, com o objetivo de abaixar a temperatura da carcaça de aproxima-

damente 35°C para uma temperatura em torno de 6 a 7°C, para evitar, dessa 

forma, o crescimento de microrganismos.
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O método de resfriamento mais comum é aquele que utiliza tanques com 

água e gelo. O resfriamento é realizado basicamente, em duas etapas: pré-

-resfriamento ou pré-chiller e resfriamento ou chiller.

• Pré-resfriamento ou pré-chiller: as carcaças são mergulhadas em tan-

ques de inox, dotados de uma rosca sem fi m, contendo água tratada e 

refrigerada, e gelo. A temperatura da água fi ca entre 10 e 16ºC para se 

evitar o encolhimento do músculo (endurecimento do músculo do peito), 

e também ajuda a reduzir a contaminação superfi cial das carcaças (lava-

gem) – Figura 3.5. Para se evitar o risco de contaminação das carcaças, a 

água utilizada deve conter em torno de 2 a 5 ppm de cloro e ser renova-

da constantemente ao longo do processo.

Antes de continuarmos com nossa aula, é importante que você relembre o 

conceito de ppm aprendido no ensino médio. Reveja, então, o que signifi ca 

a sigla ppm e quando ela é usada. Feito isso, explique o signifi cado de “água 
contendo de 2 a 5 ppm de cloro”.

Figura 3.5: Pré-chiller
Fonte: <http://image.made-in-china.com/2f0j00HBTEqDQfvmci/Poultry-Spiral-Pre-Chiller.jpg>. Acesso em: 06 jun. 2013.

O tempo máximo de permanência das carcaças de aves no primeiro estágio do 

sistema de pré-resfriamento (pré-chiller) é de 30 minutos, conforme disposto 

no item 4.5.5, Anexo II da Portaria nº 210/1998.

• Resfriamento ou chiller: após saírem do pré-resfriamento, as carcaças 

são, então, encaminhadas ao segundo estágio de resfriamento. Nesse 

estágio, no tanque, a água deve possuir uma temperatura em torno de 

4°C (nunca deve ser superior a isso). Segundo a exigência da legislação, 

após o término dessa etapa, as carcaças devem sair do chiller com tem-

peratura igual ou inferior a 7ºC, sendo que o ideal seria estarem com 

temperatura entre 2 e 4ºC (Figura 3.6).
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Figura 3.6: Etapa de resfriamento em chiller
Fonte: Magalhães (2004).

Descreva como é o processo de resfriamento em frangos de corte.

3.4 Gotejamento
Durante o processo de resfriamento, a carcaça vai absorver água, e essa água 

irá congelar junto com o produto, caso não seja realizado um escorrimento 

adequado denominado de Gotejamento. A etapa de gotejamento deve ser 

feita com as aves penduradas pela asa, coxa ou pescoço, dependendo se o 

conjunto cabeça-pescoço foi ou não removido anteriormente. Para realizar a 

operação de gotejamento, as aves devem permanecer penduradas por um 

período de no mínimo 3 minutos. O gotejamento tem como objetivo reduzir 

o excesso de água que foi absorvida pela carcaça na etapa de resfriamento. De 

acordo com a legislação, ao fi nal da etapa de gotejamento, a carcaça poderá 

absorver até 8,0% de água, considerando seu peso total. 

Drip Test é o nome dado ao teste feito para verifi car a quantidade de água 

resultante do descongelamento do produto, e somente pode ser aplicado 

em carcaças de aves congeladas não temperadas.

Segundo a Portaria 210/98, o resultado do Drip Test não pode ultrapassar seis 

pontos percentuais (6%). Acima desse valor, é considerada uma fraude, pois 

o consumidor passa a adquirir, juntamente com o produto, água congelada, 

e será economicamente lesado.

Dois fatores devem ser observados no processo de resfriamento por imersão: a 

temperatura fi nal das carcaças e a absorção de água. Diga quais são os valores 

máximos estabelecidos na legislação para esses dois parâmetros
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3.5  Classifi cação, embalagem, 
refrigeração ou congelamento

Após terminadas as etapas de pré resfriamento e resfriamento, as aves passam 

pelas etapas de classifi cação e embalagem, sendo então mantidas sob refrige-

ração, ou são congeladas de acordo com as escolhas da empresa. As carcaças 

mais perfeitas são embaladas inteiras; aquelas que apresentam algum problema 

como, por exemplo, fraturas ou hematomas, são destinadas ao corte. As carca-

ças inteiras são embaladas, resfriadas e estocadas até o pedido de expedição.

Todas as carcaças que sofreram remoção de partes durante o processo de 

inspeção são encaminhadas para a seção de cortes, na qual serão embaladas 

e refrigeradas ou congeladas. 

As carcaças que serão refrigeradas são embaladas e encaminhadas à câmara 

de resfriamento dentro de caixas plásticas, sendo estocadas à temperatura 

de -1ºC. Carcaças refrigeradas possuem vida de prateleira de no máximo 

5 a 7 dias; portanto, devem ser comercializadas rapidamente, sempre sob 

refrigeração. Caso contrário, será necessário que sejam mantidas congeladas 

para que possam ser mantidas por um tempo mais longo.

As carcaças e cortes que serão congelados devem passar pelo processo de 

congelamento rápido em túneis de congelamento que trabalham com tempe-

raturas entre -35 e 40ºC, para que não percam qualidade, e devem ser man-

tidas em câmaras frias com temperatura nunca superior a -18°C. As carcaças 

congeladas de forma correta podem ser conservadas por um período de até 

6 meses (180 dias).

Resumo

Nesta aula, você conheceu as etapas que envolvem as operações de abate 

realizadas na área limpa do abate de frangos de corte. Agora que já conhece 

todas as exigências da legislação para cada fase do processo de abate, você é 

capaz de compreender os prejuízos que o não cumprimento da legislação pode 

trazer para a qualidade fi nal do produto e para o consumidor. 

 Vida de prateleira 
ou shelf life 

É o tempo que um alimento 
preparado permanece 

fresco e saudável, ou seja, 
é o período de tempo que 

alimentos, bebidas e outros 
produtos perecíveis possuem 
antes de serem considerados 

inadequados para o consumo.

Acesse o endereço a seguir e 
leia mais sobre os prejuízos 

sofridos pelo consumidor que 
compra frango congelado 

contendo excesso de água. 
<http://www.mp.go.gov.br/
portalweb/4/noticia/692bd

bbcaa9b141ebf73606fd362
9e6.html> e leia a reportagem 

“Excesso de água reprova 
frangos”.
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Atividade de aprendizagem

Explique o que vem a ser eventração.

Qual deve ser o destino dado às vísceras não comestíveis?

A temperatura da água no tanque de pré-resfriamento deve ser de 
______________, enquanto que no tanque de resfriamento deve ser de 
____________.

O tempo mínimo em minutos para a realização da etapa de gotejamento 
é de ________, e o teor de água permitido nas carcaças congeladas é 
de ________.

Defi na o signifi cado de alimento congelamento e alimento refrigerado.
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Aula 4 –  Aproveitamento 
de subprodutos

Objetivo

Identifi car os subprodutos gerados a partir do abate de aves e qual 

o destino adequado que deve ser dado a eles.

4.1 Defi nição de alguns termos utilizados
Antes de iniciarmos, vamos conhecer o signifi cado de alguns termos que serão 

utilizados durante o desenvolvimento desta aula e que são fundamentais para 

que você possa ter um bom entendimento deste conteúdo.

Subprodutos – produtos de interesse secundário que resultam do abate dos 

frangos, tais como vísceras, sangue, pena.

Resíduos – partículas formadas no ato de abater, lavar, processar as aves. 

Podem ser fezes, gordura, carne, ossos, cutículas, águas servidas.

Compostagem – processo biológico de decomposição da matéria orgânica 

contida em restos de origem animal ou vegetal. Esse processo tem como resul-

tado fi nal um produto (composto orgânico) que pode ser aplicado no solo para 

melhorar suas características (adubação), sem causar riscos ao meio ambiente.

Borra de fl otador – são as partículas sólidas retiradas no processo de fl otação.

Flotação – é um processo muito utilizado nos abatedouros e indústria de alimen-

tos com o objetivo de separar partículas sólidas e líquidas presentes em misturas 

heterogêneas. Esse processo é baseado na capacidade relativa de materiais para 

boiar (como por exemplo, na separação de óleos de refugos industriais).

Biodigestor – é composto basicamente de uma câmara fechada, onde uma 

biomassa (em geral detritos de animais) é fermentada anaerobicamente, ou 

seja, sem a presença de ar. Como resultado dessa fermentação, ocorre a libe-

ração de biogás e a produção de biofertilizante.
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Biogás – é uma mistura gasosa produzida durante a decomposição (biode-

gradação) da matéria orgânica por fermentação anaeróbica, pela ação de 

bactérias.

Biofertilizante – fertilizante líquido, produzido em biodigestores, resultante 

da decomposição da matéria orgânica.

4.2 Resíduos do abate de frangos 
No processo de abate, diversas partes do frango são descartadas por não 

serem próprias para o consumo humano e não possuírem fi nalidade comercial. 

Porém, é necessário que esses resíduos recebam um destino adequado e que 

estejam de acordo com a legislação que regula o destino fi nal desses resíduos, 

para que eles não entrem em processo de decomposição e poluam o meio 

ambiente.

4.3  Tipos de resíduos gerados 
durante o abate

Durante o processo de abate, são geradas duas classes de resíduos, SÓLIDOS e 

LÍQUIDOS que, se forem jogados no meio ambiente de qualquer forma, podem 

causar um sério problema de poluição ambiental. Por isso, devem receber um 

destino correto.

Dentro dos resíduos sólidos, encontramos:

• penas;

• vísceras e órgãos crus;

• cabeças e pés (desclassifi cados);

• pele, gordura, ossos e restos de carcaças reprovados para o consumo;

• resíduos de cama de aviário.

O destino mais comum para resíduos de cama é a compostagem ou a produ-

ção de biogás em biodigestores. O produto resultante da queima desse gás 

pode ser utilizado em sistemas de aquecimento da água ou em caldeiras. 
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Nos resíduos líquidos, estão agrupados:

• sangue;

• borra de fl otador;

• efl uentes líquidos. 

Os grandes frigorífi cos, em geral, possuem unidades industriais (graxarias) – 

Figura 4.1, responsáveis por receber os resíduos e transformá-los em farinhas, 

e devem estar localizadas a uma distância mínima de 10 (dez) metros do corpo 

do abatedouro. 

Figura 4.1: Setor de graxaria
Fonte: <http://www.fi macodobrasil.com.br/imagens/produtos/graxaria/3g.jpg>. Acesso em 06 jun. 2013.

1. Cite quais são os resíduos sólidos gerados durante o abate de frangos.

2. Cite quais são os resíduos líquidos gerados durante o abate de frangos.

3. Qual a função da graxaria?

4.4 Destino dos resíduos
Os resíduos produzidos no abate de frangos são divididos em dois grupos, 

aqueles não aproveitados para alimentação humana e aqueles que podem ser 

aproveitados para alimentação humana.
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4.4.1  Resíduos que não são aproveitados 
para alimentação humana

• Borra de fl otador – é aproveitado na produção de matéria-prima para 

rações, compostagem ou recebe tratamento através de biodigestor.

• Farinha de penas hidrolisadas (FPH) – é o produto resultante da coc-

ção, sob pressão, de penas limpas e não decompostas, obtidas no abate 

de aves. Atualmente, é utilizada na produção da própria ração animal, 

inclusive frangos de corte, podendo ainda ser exportada (Figura 4.2). 

Figura 4.2: Farinha de penas hidrolisada
Fonte: <http://img.clasf.com.br/2012/05/24/Rao-Balanceada-Em-Forma-De-Bolinhas-Entre-A-Mm-20120524023913.
jpg>.  Acesso em: 06 jun. 2013

• Farinha de vísceras (FV) – é o produto resultante da cocção principal-

mente do aparelho digestivo das aves, das vísceras comestíveis que foram 

condenadas e de vísceras não comestíveis, sendo permitida a inclusão de 

cabeças e pés, desde que não alterem a composição química média do 

produto. Não deve conter penas, resíduos de incubatórios e outras ma-

térias estranhas à sua composição, nem deve apresentar contaminação 

com casca de ovo. Normalmente, é utilizada na produção de pet food e 

de ração para aves e suínos (monogástricos) – Figura 4.3.

Figura 4.3: Farinha de vísceras
Fonte: <http://www.kabsa.com.br/produtos.html>. Acesso em: 20 set. 2012.
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• Farinha de penas e vísceras (FPV): produto resultante da cocção, sob 

pressão, de penas limpas e não decompostas, bem como vísceras de 

aves abatidas. É permitida a participação de carcaças, desde que a sua 

inclusão não altere signifi cativamente a composição estipulada. Pode ser 

usada na produção de ração para monogástricos.

Cite quais são os resíduos gerados durante o abate de frangos que não podem 

ser aproveitados para a alimentação humana.

4.4.2  Resíduos que podem ser aproveitados 
para o desenvolvimento de produtos para 
alimentação humana

Uma alternativa para o aproveitamento de resíduos que podem servir para 

o consumo humano consiste no desenvolvimento de novos produtos para 

alimentação humana ou então a utilização destes como ingrediente alternativo 

para elaboração de produtos já existentes. Na verdade, o desenvolvimento 

de um produto a partir de resíduos surgiu da necessidade de resolver um 

problema: “como eliminar os resíduos sem sair caro para a empresa e 
sem poluir o meio ambiente?”, e não de uma ideia propriamente dita de 

criar um novo produto.

Na Figura 4.4, podemos observar os diferentes destinos que podem ser dados 

aos subprodutos para elaboração de novos produtos para o consumo humano.

Figura 4.4: Aproveitamento de resíduos para elaboração de produtos para consumo 
humano
Fonte: <http://www.eps.ufsc.br/disserta96/vania/cap1/cap1.htm>. Acesso em: 20 set. 2012.
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Os principais resíduos utilizados na alimentação humana são:

• Pele – a pele possui entre 30 e 50% de gordura e 4,6% de colágeno. 

Pode ser aproveitada na elaboração de linguiças de frango; além disso, 

industrialmente, a gelatina pode ser utilizada como clarifi cante de vi-

nhos, cervejas e vinagres, e como gelifi cante e estabilizante de embu-

tidos cárneos.

• Pés e ossos – são aproveitados para obtenção de carne mecanicamente 

separada (CMS).

• Carne mecanicamente separada CMS – é a carne obtida por processo 

mecânico de moagem de ossos, carcaças ou partes de carcaças, subme-

tidos à separação mecânica em equipamentos especiais (máquinas de 

separação mecânica) – Figuras 4.5 e 4.6, que fazem com que a pasta de 

carne saia por um lado (Figura 4.7), e por outro saia a massa de ossos 

triturados. Caso a CMS não seja utilizada na hora, deve ser imediatamen-

te congelada em blocos com espessura máxima de 15 cm (Figura 4.8), 

por meio de processo rápido ou ultrarrápido de congelamento. A carne 

apresentará um prazo de validade de 90 dias quando congelada e arma-

zenada a temperatura não superior a -18oC.

Essa CMS poderá ser utilizada em substituição à parte da carne in natura 

como matéria-prima para fabricação de produtos cozidos e/ou esterilizados, na 

proporção máxima de 20%, sendo obrigatória a colocação, no rótulo do pro-

duto, da expressão “Contém carne mecanicamente separada” (INSTRUÇÃO 

NORMATIVA nº 4, de 31 de março de 2000). É um subproduto amplamente 

utilizado nas indústrias de processamento cárneo, com o objetivo de baratear o 

custo de produção, uma vez que ela é usada em substituição à parte da carne 

que deveria ser utilizada na elaboração do produto.

Geleifi cante 
Substância que confere 

textura ao alimento através da 
formação de um gel.

Estabilizante
É um termo muito amplo que 

pode ser aplicado em diversos 
conceitos dentro das indústrias 

alimentícias. São aditivos 
alimentares que asseguram 
as características físicas de 

emulsões e suspensões.
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Figura 4.5: Máquina para extração de CMS
Fonte: <http://www.gil.com.br/imagens/produtos/25/
maquina_para_carne_mecanicamente_separada_
cms_1000_frango.jpg>. Acesso em: 06 jun. 2013

Figura 4.6: Máquina para obtenção de CMS: do lado 
direito, sai a pasta de carne; do lado esquerdo, saem 
os ossos que podem ser reaproveitados na fabrica-
ção de ração
Fonte: <http://jie.itaipu.gov.br/print_node.php?secao=turbinadas1&n
id=15780>. Acesso em: 20 set. 2012. 

Figura 4.7: Obtenção da CMS
Fonte: <http://cozinheiro.info/tag/carne-mecanicamente-separada-de-frango>. Acesso em: 20 set. 2012. 

Figura 4.8: CMS embalada
Fonte: <http://www.lascameliassa.com.ar/productos.php?producto=carne-mecanicamente-separada&idioma=en>. 
Acesso em: 20 set. 2012.
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Devido ao processo como a CMS é obtida, ela apresenta uma composição 

diferente da carne utilizada na sua obtenção, apresenta teor de gordura mais 

elevado devido à incorporação de lipídios existentes na medula óssea, gordura 

subcutânea e tutano. De acordo com o Ministério da Agricultura e do Abas-

tecimento, a CMS deve apresentar no mínimo 12% de proteína e no máximo 

30% de gordura (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 31 DE MARÇO DE 2000).

Os ossos que sobram após a obtenção da CMS podem ser utilizados para 

outros fi ns:

• Fabricação de farinha de ossos para alimentação animal.

• A gordura contida no osso, geralmente é usada para saponifi cação.

1. Procure, em livros de química da biblioteca da sua cidade ou no site 

<www.dicio.com.br/saponifi cacao/>, a defi nição dada para o termo sa-

ponifi cação. Depois, indique que produto normalmente é obtido através 

desse processo.

2. Relembre o conteúdo que você estudou no Ensino Médio e escreva a 

defi nição do termo lipídeo.

• Sangue – O sangue, na maior parte das vezes, é transformado em fa-

rinha de sangue (Figura 4.9), sendo utilizado na fabricação de rações 

para animais. O produto é obtido a partir do cozimento e desidratação 

do sangue. Também pode ser utilizado em laboratórios como substância 

para enriquecer meios de cultura para crescimento de microrganismos. 

Além disso, na indústria de alimentos, pode ser usado como corante em 

produtos cárneos.

Figura 4.9: farinha de sangue
Fonte: <http://www.aboissa.com.br/produtos/view/37/farinha_de_sangue>. Acesso em: 20 set. 2012.

VE
RS

ÃO
 D

O
 P

RO
FE

SS
O

R
Re

vi
sã

o

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   64Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   64 23/09/13   14:0223/09/13   14:02



e-Tec BrasilAula 4 – Aproveitamento de subprodutos 65

Resumo

Nesta aula, você conheceu os resíduos gerados durante as etapas do abate 

de frangos e viu como aproveitá-los evitando a contaminação do ambiente. 

Agora, você já sabe quais podem ser utilizados na elaboração de produtos 

para consumo humano e quais só podem ser utilizados para a fabricação de 

ração animal. Aprendeu também que a CMS é o subproduto mais usado na 

elaboração de produtos cárneos cozidos com o objetivo de baratear custos. 

Atividades de aprendizagem

1. Durante o desenvolvimento da aula, você conheceu vários termos. Então, 

defi na alguns deles listados a seguir:

a) Resíduos

b) Compostagem

c) Subprodutos

d) Flotação

2. Explique, com suas palavras, por que é importante darmos um destino 

correto aos resíduos gerados no abate de frangos.

3. A distância mínima que uma graxaria deve fi car do corpo do abatedouro 

é de __________________.

4. Defi na o que signifi ca a sigla CMS.

5. Explique como é realizado o processo de obtenção da CMS.

6. Qual a função do sangue na indústria de alimentos?

Acesse o endereço: 
<http://www.youtube.
com/watch?v=0Oz5r-
7j0V8&feature=related> e 
assista ao vídeo: PSS Meat 
Separator – Turkey, que 
demonstra como é feita a 
obtenção da CMS.
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Aula 5 –  Controle de qualidade 
na indústria de alimentos

Objetivos

Reconhecer os fenômenos físicos, químicos e biológicos que colocam 

em risco a segurança alimentar.

Especifi car as Boas Práticas de Fabricação (BPF).

Compreender a importância da realização das Boas Práticas de Fabri-

cação e dos Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) 

para a implementação e efi ciência da Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC) dentro de uma indústria. 

5.1 A qualidade na indústria de alimentos
Para que você possa compreender a importância do controle de qualidade dentro 

das indústrias alimentícias, vamos começar nossa aula falando sobre qualidade.

Atualmente, está havendo uma busca cada vez maior por parte dos produtores 

e das indústrias em conseguir unir a produtividade à qualidade. Para atingir 

esse objetivo, é necessário reduzir ou eliminar desperdícios, defeitos e falhas 

durante o processo produtivo. Hoje em dia, os consumidores estão cada vez 

mais exigentes e conhecedores dos seus direitos, portanto a qualidade é que 

vai determinar a permanência ou não de uma empresa e de seus produtos 

nesse mercado cada vez mais competitivo.

5.1.1 E o que defi ne qualidade? 
A qualidade é a ausência de defeitos, ou seja, o conjunto das propriedades de 

um produto que determinam sua habilidade em satisfazer as necessidades para 

as quais foi criado. Compreende as características do produto ou serviço que 

vão ao encontro das necessidades dos clientes e, dessa forma, proporcionam 

a satisfação em relação ao produto. 

Dentro da qualidade, está a SEGURANÇA ALIMENTAR, que implica em ga-

rantir que os alimentos não causem danos ao consumidor quando preparados 

e/ou consumidos, de acordo com o uso a que se destinam.

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   67Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   67 23/09/13   14:0223/09/13   14:02



Abate e Processamento de Carne e Frangoe-Tec Brasil 68

O controle de perigos deve ser efetuado em toda a cadeia produtiva, visto que 

perigos alimentares podem estar presentes e serem multiplicados, caso não 

sejam detectados. Desde a produção da matéria prima, sua transformação, 

transporte, armazenamento até o consumidor fi nal, os alimentos podem de-

senvolver pontos críticos de perigo à saúde.

5.1.2 Então, que é um alimento seguro? 
Alimento seguro é aquele que não oferece perigos à saúde e à integridade do 

consumidor. 

5.1.3 E o que é perigo?
É o agente biológico, químico ou físico presente no alimento ou a condição do 

alimento com potencial para causar efeitos prejudiciais à saúde.

5.1.4  Como podemos defi nir os perigos 
biológico, químico e físico a que 
um alimento pode estar exposto? 

Perigos Biológicos: podem ser de dois tipos, os microbiológicos, causados 

por microrganismos e os parasitários, causados por parasitas como amebas, 

giárdias tênias, entre outros. Os riscos biológicos são considerados os maiores 

perigos a que um alimento está sujeito.

Perigos Químicos: são compostos por resíduos de substâncias químicas, tais 

como anabolizantes, antibióticos, hormônios, fertilizantes, defensivos agríco-

las, detergentes, entre outros.

Perigos Físicos: pedaços de esmalte, pedras, madeira, pedaços de ossos, pe-

daços de metal (pregos, parafusos, clips, entre outros), cacos de vidro, pedaços 

de plástico e tudo o que pode vir a cair ou aderir ao alimento.

5.1.5  E o que são pontos críticos 
de perigo à saúde? 

São os pontos ou locais durante o processo de fabricação de um alimento nos 

quais existem maiores probabilidades de ocorrer uma contaminação.

5.1.6 O que é Ponto Crítico de Controle (PCC)? 
É a etapa na qual se pode aplicar um controle essencial para prevenir ou 

eliminar um perigo à segurança dos alimentos ou reduzi-lo a um nível aceitável.

Os microrganismos são seres 
vivos, assim como os homens, 
os animais e os vegetais. São 
formados por apenas uma 

célula (com exceção dos vírus) 
e por isso são tão pequenos 
que não podem ser vistos a 

olho nu. Para enxergá-los, 
é necessária a ajuda de um 
aparelho especial, chamado 
microscópio, que é capaz de 

aumentar seu tamanho em pelo 
menos mil vezes por meio de 

um sistema de lentes.
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5.2  O que são Doenças Transmitidas 
por Alimentos (DTAs)? 

São doenças que ocorrem quando um alimento contendo microrganismos 

prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas é consumido.

Quando um alimento contendo microrganismos patogênicos é ingerido, os 

sintomas mais comuns que ocorrem em geral algumas horas após o consumo 

do alimento, são vômitos e diarreias, podendo também aparecer dores abdo-

minais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, entre outros. 

Em adultos sadios, a maioria das DTAs dura poucos dias e não deixa sequelas; 

porém, em crianças pequenas, gestantes, idosos e pessoas com imunidade 

baixa, podem causar problemas mais graves, levando inclusive à morte.

A prevenção da contaminação do alimento por microrganismos é feita basi-

camente com medidas de higiene. São medidas simples como lavar as mãos, 

conservar os alimentos em temperaturas adequadas e fazer o cozimento cor-

reto. Essas atitudes evitam e controlam a contaminação dos alimentos.

Muitas vezes, o alimento está com sabor, cor e aparência agradáveis, mas já 

está contaminado, desenvolvendo os sinais somente após ingestão. Por isso, 

os cuidados com os alimentos devem iniciar na escolha da matéria-prima que 

deve ser de primeira qualidade. Além disso, deve-se considerar o processamen-

to correto, o armazenamento em local e temperatura ideal, seja quente ou frio, 

e o consumo no tempo estipulado pelo prazo de validade. 

5.2.1  Onde os microrganismos 
podem ser encontrados? 

Os microrganismos estão amplamente difundidos no ambiente, distribuídos 

no solo, na água, nas pessoas, nos animais, nos alimentos e até em forma 

de aerossóis (partículas soltas no ar). A multiplicação destes vai depender de 

oferecermos a eles condições ideais tais como nutrientes, umidade, tempera-

tura e tempo adequados para seu crescimento. Em condições favoráveis, os 

microrganismos se multiplicam atingindo um grande número no alimento. 

Esse, então, é um fator decisivo para a ocorrência das doenças transmitidas 

por alimentos (ANVISA, 2009). 

5.2.2  Como podemos dividir os alimentos 
com relação à facilidade com que se 
estragam ou deterioram-se? 

Os alimentos podem ser divididos em dois grandes grupos: alimentos perecíveis 

e não perecíveis. 

Microrganismo patogênico 
É aquele que causa doen-
ças para as pessoas que o 
ingerirem. É capaz de produzir 
doenças infecciosas aos seus 
hospedeiros sempre que estiver-
em em circunstâncias favoráveis 
inclusive do meio ambiente.
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Alimentos perecíveis: alimentos perecíveis são aqueles que têm uma dura-

bilidade limitada, ou seja, que mantêm as suas características e estão próprios 

para consumo durante um período limitado de tempo como, por exemplo, o 

leite e as carnes em geral. Os alimentos perecíveis possuem diferentes tempos 

de vida, sendo necessário identifi car as características de cada alimento para 

que a conservação seja correta. Além disso, oferecem maior risco à saúde, por 

isso exigem condutas de conservação mais rigorosas.

Alimentos não perecíveis: são aqueles que podem ser transportados e 

armazenados por longo período de tempo, sem haver a necessidade de con-

servação, como, por exemplo, os grãos em geral. 

5.2.3 Como podemos obter alimentos seguros? 
As principais ferramentas para o controle dos perigos associados aos alimentos 

na indústria são:

• Boas Práticas de Fabricação – BPF;

•  Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional – PPHO;

• Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle – APPCC.

Para controlarmos os perigos, é de grande importância que sejam implantadas 

as Boas Práticas (BP), que consistem em regras que, quando aplicadas e segui-

das corretamente, ajudam a eliminar ou diminuir a ocorrência dos perigos a 

que o alimento está sujeito (RDC-ANVISA N 216/04). É um pré-requisito básico 

para a implantação do sistema APPCC.

RESOLUÇÃO RDC No216, de 15 de setembro de 2004 – É um regulamento 

técnico de boas práticas para serviços de alimentação, que estabelece pro-

cedimentos a fi m de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento 

preparado. As empresas precisam se adequar e atender a esses procedimentos 

para oferecer alimentos sem perigos para os consumidores. 

Defi na:

a) Qualidade.

b) Segurança alimentar.
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c) Alimento seguro.

d) Alimentos perecíveis.

5.3  O que são Boas Práticas (BP) 
ou Boas Práticas de Fabricação (BPF)? 

São práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores de 
alimentos em todas as etapas do processo de obtenção e transformação das 

matérias-primas em produtos processados, armazenagem, transporte e venda 

para o consumidor.

O objetivo das Boas Práticas é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo 

consumo de alimentos contaminados.

5.3.1  Quais são os requisitos envolvidos 
nas Boas Práticas (BP)? 

• Realizar a manutenção das instalações regularmente e adequá-las para 

que possam atender às exigências da legislação, no que diz respeito às BP.

• Prevenir a contaminação dos alimentos através de equipamentos, utensí-

lios e ambientes contaminados.

• Evitar que os manipuladores de alimento sejam responsáveis pela sua con-

taminação.

• Não permitir que o ar ambiente (ar-condicionado, condensação, etc.) seja 

um veículo de contaminação para o alimento.

• Prevenir a contaminação do alimento por produtos químicos.

• Realizar o controle periódico de pragas (insetos e roedores).

• Garantir a qualidade da água utilizada nos processos industriais.

• Dar o destino adequado ao lixo, não permitindo que este permaneça den-

tro da indústria.

Hábitos higiênicos, tais como lavar as mãos antes de manipular os alimentos, 

não tossir ou espirrar sobre eles, não fumar ou consumir alimentos durante a 

Manipulador de alimentos
Toda pessoa que manipula 
diretamente os alimentos, 
embalados ou não, os equipa-
mentos e utensílios utilizados 
nos alimentos e as superfícies 
que entram em contato com os 
alimentos, do qual se espera 
que cumpra os requisitos de 
higiene dos alimentos.
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manipulação, ajudam a impedir contaminações. Afi nal, de nada adiantará que 

as indústrias ofereçam bons produtos se estes tiverem sido contaminados por 

microrganismos durante os processos de transformação e processamento da 

matéria-prima, ou durante a estocagem dos alimentos já processados, sendo 

estes responsáveis por transmitir doenças aos consumidores.

As doenças de origem alimentar não acontecem por acaso, normalmente so-

frem infl uência do homem que, em muitos casos, é o responsável por permitir 

a chegada do patógeno ao alimento.

Os bons hábitos de higiene do manipulador e os cuidados com sua saúde 

diminuem os riscos de contaminação dos alimentos. Então, ao compreender 

a importância das práticas de higiene e a infl uência destas sobre a qualidade 

fi nal do alimento, provavelmente, o manipulador realizará de forma correta as 

práticas de higiene por compreender a importância que estas assumem sobre 

a qualidade fi nal do produto e o seu papel em todo o processo.

5.3.2  Quais são os bons hábitos de higiene que 
um manipulador de alimentos deve possuir? 

• Possuir atestado de saúde para manipulador de alimentos.

• Tomar banhos diariamente e, quando possível, antes do início da jornada 

de trabalho, também manter orelhas e nariz limpos.

• Lavar as mãos após utilizar o banheiro.

• Escovar os dentes após as refeições e lanches.

• Não usar perfumes, nem esmalte nas unhas e manter unhas aparadas.

• Não usar anéis, relógio ou pulseira durante o período de trabalho.

• Manter os cabelos presos e protegidos por toucas.

• Manipuladores de alimento não devem usar barba ou bigode, ou, caso 

os conserve, mantê-los aparados e usar máscara durante o período de 

trabalho.

• Não fumar nas áreas de manipulação de alimentos, pois, enquanto fuma, 

o indivíduo toca na boca e as bactérias prejudiciais à saúde podem ser 

passadas ao alimento.

Patógeno 
Que provoca doenças.

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   72Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   72 23/09/13   14:0223/09/13   14:02



e-Tec BrasilAula 5 – Controle de qualidade na indústria de alimentos 73

• Não tossir ou espirrar sobre os alimentos.

• Não manter lápis, caneta, fósforos, palitos, ou similares atrás das orelhas.

• Não espremer espinhas.

• Comunicar ao superior direto caso esteja gripado, com garganta infec-

cionada, com diarreia, com feridas na mão ou outro problema que possa 

transformá-lo em um veículo de transmissão de doença ao alimento.

• Não mascar chicletes ou manter na boca palitos, fósforos ou similares na 

área de manipulação de alimentos.

• Não manusear dinheiro e alimento ao mesmo tempo.

• Fazer a correta lavagem das mãos antes do início do turno de trabalho e 

todas as vezes que se fi zer necessário durante esse período.

5.3.3  Qual é a forma correta do manipulador 
de alimentos se vestir? 

• Roupas e aventais conservados e limpos.

• Fazer a troca diária do uniforme ou sempre que necessário.

• Usar sapatos fechados e em boas condições de higiene e conservação.

• Utilizar meias, de preferência, de algodão.

• Usar avental plástico, somente nas atividades em que há grande quanti-

dade de água, e nunca próximo a fogão ou forno.

• Não utilizar panos ou sacos plásticos para proteção do vestuário.

• Não carregar no uniforme: canetas, lápis, batons, escovinhas, cigarros, 

isqueiros, relógios, entre outros.

5.3.4 Quando é necessário lavar as mãos? 
• Antes de iniciar o turno de trabalho e imediatamente antes de entrar no 

setor.

• Sempre que utilizar os sanitários.
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• Toda vez que tossir, espirrar, ou assoar o nariz.

• Após fumar.

• Após manipular lixo e outros resíduos.

• Após ter contato com dinheiro.

• Após os intervalos do turno.

• Antes de iniciar um novo trabalho ou processo, ou for manipular outro 

produto.

Mesmo que esteja usando luvas, é obrigatório que as mãos sejam lavadas e 

higienizadas da forma correta, pois o uso de luvas não descarta a necessidade 

de lavar as mãos e, caso a luva rasgue, é necessário que seja substituída ime-

diatamente. Após retirar as luvas, também é necessário lavar as mãos.

Figura 5.1: Cartaz para incentivar a lavagem das mãos frequentemente
Fonte: <http://www.arsalgarve.min-saude.pt/site/index.php?view=article&id=589:planocontingenciagripea18junho&optio
n=com_content&Itemid=1&lang=en>. Acesso em: 24 set. 2012.

5.3.5 Lavagem e higienização das mãos
A maioria das doenças poderia ser evitada com a simples lavagem correta das 

mãos, porém muitas pessoas não possuem esse hábito por falta de informação 

ou simplesmente por não acreditarem que suas mãos carregam milhões de mi-

crorganismos que podem causar doenças graves (Figura 5.2). Além disso, quando 

lavamos as mãos, na maior parte das vezes, não fazemos da forma correta.
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Dedos e unhas acumulam microrganismos que podem transmitir doenças 

como intoxicações e infecções alimentares transmitidas por alimentos ma-

nipulados por pessoas com as mãos contaminadas. Na Figura 5.3, podemos 

observar como fi cam nossas mãos mesmo depois de lavadas se não soubermos 

lavá-las adequadamente. 

Figura 5.2: Microrganismos presentes 
nas mãos
Fonte: <http://pt.wikinoticia.com/estilo%20de%20vida/
beleza/17553-a-importancia-da-lavagem-das-maos>. 
Acesso em: 24 set. 2012.

Figura 5.3: Avaliação da lavagem das mãos
Fonte: <http://enfermagem-sae.blogspot.com.br/2010/01/tecni-
ca-da-lavagem-das-maos.html> Acesso em: 24 set. 2012.

Para o manipulador de alimentos, é fundamental a higiene das mãos, já que 

são estas que entram em contacto com os alimentos e podem transmitir-lhe 

microrganismos. A correta lavagem das mãos é uma das principais regras de 

higiene que permite evitar o aparecimento de doenças de origem alimentar.

5.3.6  Como realizar corretamente 
a lavagem das mãos? 

1. Molhar as mãos com água corrente potável;

2. Ensaboar as mãos e os antebraços até os cotovelos com sabão líquido 

antisséptico ou neutro, esfregar por pelo menos 20 segundos;

3. Friccionar bem uma mão na outra;

4. Friccionar os espaços entre um dedo e outro;

5. Friccionar o dedo polegar direito e esquerdo;

6. Ensaboar as unhas, friccionando-as dentro da mão;

Áreas geralmente mal lavadas

Áreas por vezes mal lavadas

Áreas geralmente bem lavadas

Face dorsal Face palmar
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7. Manter as mãos em forma de concha e na posição vertical;

8. Enxaguar bem as mãos e os antebraços em água corrente, retirando todo 

o resíduo de sabão;

9. Secar as mãos com toalhas de papel descartável, iniciando a técnica pela 

ponta dos dedos até o centro das mãos. Só enxugar a região do pulso 

depois de estar com as mãos secas.

Agora, observe a sequência demonstrada na Figura 5.4.

Figura 5.4: etapas da lavagem correta das mãos
Fonte: <http://www.quali.pt/blog/lavagem-maos/>. Acesso em: 24 set. 2012.

Agora, vamos praticar!
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Há 140 anos, em 13 de maio de 
1847, o médico húngaro Ignaz 
Semmelweis, com o simples ato 
de lavar as mãos com solução 
clorada, antes de entrar em 
contato direto com os pacientes, 
demonstrou a importância dessa 
medida na profi laxia da infecção 
hospitalar, já que a mesma 
propiciou diminuição sensível 
dos casos de febre puerperal, ou 
seja, febre pós-parto.

Sujidade
É a qualidade do que é sujo. 
A sujidade é constituída geral-
mente por um aglomerado de 
partículas heterogêneas, que se 
encontram unidas. 
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Realize a lavagem das mãos conforme a sequência explicada no item 5.3.6 e 

confi rme se você está realizando toda a sequência da forma correta, acompa-

nhando o que é mostrado na Figura 5.4.

5.3.7  Quais são as etapas das Boas Práticas (BP) 
para equipamentos e ambiente? 

A primeira etapa da implantação das Boas Práticas para equipamentos e am-

bientes é a higienização, que engloba duas etapas:

• limpeza;

• desinfecção ou sanitização.

1. Limpeza – consiste na retirada das sujidades visíveis (restos de alimen-

tos, gorduras, proteínas, açúcares, sais minerais), utilizando água e deter-

gentes adequados a cada tipo de sujidade. Para fazer uma boa limpeza, 

é preciso usar detergentes neutros e biodegradáveis, apropriados para a 

indústria de alimentos, e que não deixem resíduos prejudiciais à saúde 

humana e ao meio ambiente.

2. Desinfecção ou sanitização – Consiste na eliminação da quase totali-

dade dos microrganismos que poderiam vir a deteriorar (estragar) o ali-

mento ou causar doenças ao ser humano. Dependendo do material que 

se vai desinfetar, a desinfecção pode ser física ou química. Na desinfec-

ção física, usa-se vapor. Na desinfecção química, usam-se os desinfetan-

tes à base de iodo ou cloro, apropriados para a indústria de alimentos. As 

dosagens dos produtos a serem utilizadas na desinfecção química devem 

obedecer à recomendação existente no rótulo dos respectivos produtos. 

5.4  O que vem a ser Procedimentos Padrão 
de Higiene Operacional (PPHO) ou 
Procedimento Operacional Padrão (POP)? 

O Programa de Procedimentos de Higiene Operacional (PPHO) visa à aplicação 

de medidas preventivas de controle sobre um ou mais fatores nas etapas do 

processo de fabricação e preparação do produto para prevenir, reduzir a limites 

aceitáveis ou eliminar os perigos que contribuem para a perda da qualidade 

do alimento e que podem prejudicar a saúde do consumidor. É composto por 

atividades pré-operacionais e operacionais. 
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 Implementar
Executar. Levar à prática por 

meio de providências concretas.

Inocuidade
Qualidade do que é inofensivo 

(inócuo), não tem ação 
prejudicial.
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• PPHO Pré-operacional – é responsável por procedimentos de limpeza 

antes do início das atividades.

• PPHO Operacional – inclui limpeza durante a produção e nos intervalos. 

Em alguns estabelecimentos, nota-se que a indústria e mesmo o próprio SIF 

(Serviço de Inspeção Federal) nem sempre têm uma visão muito clara do melhor 

momento para iniciar o monitoramento e a verifi cação ofi cial da higienização. 

Sendo assim, o monitoramento e a verifi cação ofi cial devem ser executados 

logo após a conclusão dos procedimentos de limpeza e têm como objetivo 

avaliar se os mesmos foram corretamente executados (BRASIL, 2005).

5.5  O que é o sistema APPCC (Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle)? 

É um sistema que permite identifi car, avaliar e controlar os perigos que são 

signifi cativos para a segurança do alimento.

O sistema APPCC foi criado para satisfazer o consumidor, tornar as empresas mais 

competitivas, visando a conquista de novos mercados, sejam eles nacionais ou 

internacionais; bem como reduzir perdas de matérias-primas durante o proces-

samento. A recomendação do uso do sistema APPCC é feita por organizações 

internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e pelo MERCOSUL. As ações para implementação do sistema 

APPCC no Brasil são feitas pelo Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura.

O sistema de APPCC é efi ciente porque, ao invés de detectar, por exemplo, a 

presença de microrganismos patogênicos no fi nal do processo de produção 

de alimentos, atua como um plano para diminuir ao máximo os riscos de 

ocorrência desse evento, por meio do controle dos procedimentos em certos 

pontos específi cos considerados críticos, durante a produção de alimentos. 

Para que o sistema APPCC seja efi ciente, é necessário que sejam aplicados 

outros procedimentos em conjunto, tais como BPF (Boas Práticas de Fabricação) 

e PPOH (Procedimentos Padrão de Higiene Operacional). 

O sistema APPCC, então, é uma ferramenta de gerenciamento que tem por 

objetivo prevenir os riscos durante o processamento, nas etapas que são 

identifi cadas como Pontos Críticos de Controle (PCCs), de tal forma que ao 

exercer controle sobre estes, os problemas de inocuidade possam ser detec-

tados e corrigidos antes que o produto esteja pronto para consumo.

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   78Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   78 23/09/13   14:0223/09/13   14:02



e-Tec BrasilAula 5 – Controle de qualidade na indústria de alimentos 79

É um sistema no qual o controle é preventivo, rápido e efetuado durante o 

processo, utilizando parâmetros que podem ser facilmente monitorados. 

5.5.1 Quais são as características do sistema 
APPCC? 
• Possui caráter preventivo.

• Identifi ca os problemas potenciais relacionados com a segurança.

• Determina como e onde esses perigos podem ser controlados ou preve-

nidos.

• Descreve o que fazer e como treinar o pessoal para implementar essa 

ferramenta.

• Requer implementação criteriosa e registro de todas as ações.

5.5.2 Quais são os princípios do APPCC? 
• Identifi cação e análise de perigos.

• Identifi cação dos Pontos Críticos de Controle (PCC).

• Defi nição dos limites para cada PCC.

• Defi nição do sistema de monitoramento.

• Defi nição das medidas e ações corretivas.

• Defi nição dos procedimentos de verifi cação do sistema.

• Defi nição dos registros e documentação do sistema.

5.5.3 O que é necessário para implantar o 
sistema APPCC? 
O sistema APPCC é implantado por meio de doze etapas sequenciais, compos-

tas por cinco passos iniciais ou preliminares e pelos sete princípios do sistema, 

descritos a seguir.
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5.5.4  Quais são os passos iniciais 
ou preliminares? 

Passo 1 – Formação da equipe do APPCC: é uma equipe multidisciplinar 

composta de funcionários de chão-de-fábrica até supervisores, que têm a 

responsabilidade de implementar e manter o sistema funcionando. O líder da 

equipe deve ser o elo de comunicação entre a política de garantia de qualidade 

e segurança e a alta administração, que é responsável por disponibilizar os 

recursos necessários para implementação e manutenção do sistema. 

Passo 2 – Descrição do produto: descrição completa do produto, incluindo 

sua composição química e outros aspectos que podem afetar a sua segurança. 

Passo 3 – Destinação do uso previsto do produto: deve ser baseado nos 

usos esperados do produto por parte do consumidor fi nal. Fazer uma descrição 

completa dos potenciais clientes fi nais do produto. Em determinados casos, 

deve-se identifi car grupos vulneráveis, como aqueles que se alimentam em 

instituições, idosos, bebês e portadores de doenças que afetam o sistema 

imunológico.

Passo 4 – Elaboração do fl uxograma: operação realizada por toda equipe 

de APPCC formada para a busca de informações sobre o processo de produção 

dos alimentos e suas principais variáveis. Essa operação permite defi nir o fl uxo 

de produção, destacando as variáveis do processo.

Passo 5 – Confi rmação do fl uxograma: esta operação é realizada pela 

equipe de APPCC formada e tem por objetivo confi rmar se o que foi escrito 

corresponde à realidade observada. Assim, é necessário que a equipe acom-

panhe passo a passo o processamento do produto alvo da implementação do 

sistema APPCC.

5.5.5 Quais são os sete princípios do APPCC? 
Princípio 1– Levantamento de todos os possíveis riscos associados a cada 

etapa, realização da análise de perigos e estudos das medidas para controlar 

os perigos identifi cados.

Princípio 2 – Determinação dos Pontos Críticos de Controle (PCC).

Princípio 3 – Estabelecimento dos limites críticos para cada PCC identifi cado.

Princípio 4 – Estabelecimento de monitoração de cada PCC.
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Acesse o site: <http://www.youtube.
com/watch?v=V1SiYgLvYEU> 
e assista ao vídeo “Lavagem das 
mãos”. 
Depois de assistir, avalie se você 
realizou a atividade 2 corretamente. 
Caso você verifi que que cometeu 
algum erro, refaça a atividade. 
Acesse o site: <http://www.youtube.
com/watch?v=ZOPpAaNFTGo&fe
ature=relmfu> e assista ao vídeo 
“Procedimentos Padrão de Higiene 
Operacional”.
Após terminar de assistir ao fi lme, 
pontue as etapas que foram 
detalhadas no vídeo, necessárias 
para a realização de um processo 
efi ciente de higiene e sanitização dos 
equipamentos e superfícies dentro de 
uma indústria de alimentos.
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Princípio 5 – Estabelecimento de ações corretivas, quando o monitoramento 

indicar que um determinado PCC não está sob controle. 

Princípio 6 – Estabelecimento de procedimentos de verifi cação para confi rmar 

que o sistema HACCP está funcionando de forma efi ciente.

Princípio 7 – Estabelecimento de um sistema de documentação de todos os 

procedimentos e dos registros adequados a esses princípios e à sua aplicação.

5.5.6  Qual a documentação 
e registro necessários? 

• Os estabelecimentos devem implementar Procedimentos Operacionais 

Padronizados e as Boas Práticas, e estes devem estar documentados e 

acessíveis aos funcionários (Manual).

• Os Procedimentos devem conter as instruções sequenciais das operações, 

a frequência de execução, o nome, o cargo ou a função dos responsá-

veis. Devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável pelo 

estabelecimento.

5.6  Qual o impacto para a empresa 
que não se adequar à legislação? 

As empresas poderão ter um prejuízo por perda do produto, ser multadas, ter 

sua imagem prejudicada pela mídia, ter custos hospitalares com processos e 

com indenizações a consumidores. Podem até ser fechadas.

Resumo

Nessa aula, você aprendeu o que é um alimento que possui qualidade e a 

importância desta qualidade para a segurança do consumidor. Conheceu o 

que são Boas Práticas de Fabricação e compreendeu sua importância para a 

segurança do alimento. Conheceu também as ferramentas que a empresa 

deve utilizar para garantir a fabricação de alimentos dentro dos padrões ade-

quados de qualidade (PPOH e APPCC). E agora pode entender por que é tão 

importante que o manipulador de alimentos esteja consciente do seu papel e 

de sua responsabilidade na proteção dos alimentos para que estes não sofram 

contaminação ou deterioração. 
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Atividades de aprendizagem

1. O que são as Boas Práticas de Fabricação?

2. Diga quais são os bons hábitos de higiene que um manipulador de ali-

mentos deve possuir?

3. Quando é necessário que o manipulador de alimentos realize a lavagem 

das mãos?

4. Defi na PPHO.

5. Qual a função do APPCC?

6. Que procedimentos são necessários que a empresa realize para garantir 

a efi ciência do APPCC?

7. Quais são os princípios do APPCC?

8. Quais as consequências para a empresa caso ela não queira se adequar 

à legislação?
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Aula 6 – Tratamento de efl uentes 

Objetivos

Defi nir conceitos e apresentar informações úteis sobre o tema “tra-

tamento de efl uentes resultantes da produção de aves”.

Avaliar a importância desse tema com relação à questão ambiental. 

6.1 Efl uentes
Para que possamos conversar sobre efl uentes e você possa compreender por 

que essa é uma questão tão importante dentro da indústria de alimentos, 

vamos responder a algumas perguntas.

6.2 O que é impacto ambiental? 
Impacto ambiental é um confronto direto ou indireto entre o homem e a nature-

za. Exemplos bem conhecidos do impacto ambiental são os desmatamentos, as 

queimadas, a poluição das águas, o buraco na camada de ozônio, entre outros.

6.3 O que são efl uentes? 
São todos os resíduos fl uidos (líquidos e gasosos) descartados no meio am-

biente, provenientes das diversas atividades humanas. 

6.4  Qual é o impacto ambiental 
dos efl uentes, resultantes do 
abate de aves? 

As indústrias de transformação de alimentos fi guram entre as atividades mais 

poluidoras devido aos grandes volumes de água que seus processos necessitam.

Nos abatedouros de aves, os efl uentes são produzidos em grande quantidade 

e são um problema sério por causa do seu alto teor de matéria orgânica. O 

lançamento desses efl uentes nos rios sem nenhum tratamento acarreta sérios 

prejuízos ao meio ambiente.

Matéria orgânica
São resíduos orgânicos 
derivados de produtos vegetais 
ou animais que contêm 
compostos de carbono. A 
matéria orgânica composta de 
resíduos vindos das indústrias, 
presente nos corpos d’água 
e nos esgotos é a principal 
causadora do problema de 
poluição das águas.
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Além dos resíduos que são gerados no abate de aves propriamente dito, o ciclo 

de abate gera uma enorme preocupação com a questão ambiental, relativa 

ao consumo de água. Calcula-se que, para cada frango processado, o volume 

de água consumido seja de aproximadamente 15 litros. Esse grande volume 

de água consumido no processo exige tratamento adequado, antes que possa 

ser lançado nos rios e lagos receptores ou mesmo para que possa vir a ser 

reutilizado em atividades como lavagem de pátios, caminhões ou irrigação de 

gramados (SILVA, 2005).

A modernização dos processos produtivos trouxe, além de riquezas e bene-

fícios, problemas ambientais que afetam nosso planeta, causando impactos 

ambientais que degradam nosso habitat, podendo acarretar em prejuízos 

irreparáveis.

As práticas adequadas de manejo dos resíduos são essenciais para que a 

indústria avícola cresça e se desenvolva sob as condições legais atualmente 

existentes. As operações de produção de frangos e poedeiras, além de carne e 

ovos, geram anualmente um grande volume de resíduos na forma de esterco, 

efl uentes, camas de aves e aves mortas.

A partir da década de 70, começaram a se confi gurar as primeiras propostas 

ambientais provenientes do Estado e da sociedade civil. Na década de 80, 

houve uma proliferação de associações ambientalistas no Brasil, porém foi a 

partir da ECO 92 ou Rio 92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am-

biente) que organizações ambientalistas, cientistas e ecologistas começaram 

a trabalhar com o objetivo de estabelecer medidas para proteger os recursos 

naturais.

No Brasil, o principal texto legal, de natureza federal, indicativo de padrões e, 

portanto, de parâmetros de qualidade para águas é a Resolução CONAMA 
(Conselho Nacional de Meio Ambiente) 357/2005 que defi ne padrões a se 

manter nos corpos d’água e padrões de lançamento de efl uentes.

6.5  Vamos entender, então, 
o que é poluição ambiental

É a ação de contaminar as águas, solos e ar. Essa poluição pode ocorrer com 

a liberação no meio ambiente de lixo orgânico, industrial, gases poluentes, 

objetos materiais, elementos químicos, entre outros.

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   84Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   84 23/09/13   14:0223/09/13   14:02



e-Tec BrasilAula 6 – Tratamento de efl uentes 85

A poluição ambiental prejudica o funcionamento dos ecossistemas, chegando 

a matar várias espécies animais e vegetais. O homem também é prejudicado 

com este tipo de ação, pois depende muito dos recursos hídricos, do ar e do 

solo para sobreviver com qualidade de vida e saúde.

6.6  Como podemos medir a força 
poluidora de um efl uente? 

A força poluidora de um efl uente pode ser medida pela Demanda Bioquímica 
de Oxigênio (DBO) e pela Demanda Química de Oxigênio (DQO).

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é defi nida como a quantidade 

de oxigênio (O2) dissolvido na água que será consumido pelas bactérias para 

realizar a decomposição da matéria orgânica contida nos efl uentes despejados 

nos rios e lagos. Quando a DBO é muito elevada, pode causar a morte dos 

peixes por asfi xia devido à falta de oxigênio sufi ciente dissolvido na água.

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é a quantidade de oxigênio neces-

sária à oxidação da matéria orgânica presente na água, através de um agente 

químico.

6.7 O que é efl uente líquido industrial? 
É o resultado da utilização das águas de consumo industrial junto com as 

impurezas resultantes do seu uso.

Os efl uentes líquidos são os maiores poluidores dos corpos de águas e, por isso, 

têm sido dedicados muitos esforços para controlar a qualidade dos mesmos. 

No Brasil, existe uma Legislação Federal e Estadual completa que trata do 

assunto “efl uentes líquidos”.

6.8  Quais são os efl uentes gerados 
em um abatedouro de Aves? 

São os produtos resultantes da:

• Água de lavagem de pisos e equipamentos nas diversas etapas no pro-

cesso.

• Água que derrama do tanque de escaldagem. 
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• Penas, sangue, fezes e gordura.

• Águas provenientes da limpeza e secagem das carcaças. 

• Água de pré-resfriamento das vísceras comestíveis.

• Efl uentes das autoclaves e de separação de óleo das vísceras.

Esses efl uentes representam um resíduo com alta concentração de matéria 

orgânica

Para fi xar os conceitos que você estudou até agora, defi na os termos listados 

a seguir:

a) Efl uentes.

b) Poluição ambiental.

c) DBO.

d) Efl uente líquido industrial

6.9 Por que devemos tratar os efl uentes? 
• Para remover a matéria orgânica e inorgânica presente nas águas.

• Para remover os sólidos em suspensão na água usada na indústria.

• Para remover nutrientes.

• Para remover organismos patogênicos que possam estar presentes na 

água, após esta ser utilizada.

6.10 Em que consiste o tratamento de 
efl uentes? 
Consiste na remoção da poluição presente (orgânica ou inorgânica) pelo uso 

de processos químicos, físicos e biológicos para depois poder lançar a água 

utilizada pela indústria nos corpos receptores, ou seja, nos rios e nos lagos. 
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O processo de eutrofi zação 
consiste no aumento da 
quantidade de nutrientes 
dissolvidos na água, 
principalmente nitrogênio (N) 
e fósforo (P), permitindo o 
crescimento desequilibrado de 
plantas aquáticas, causando 
a diminuição do oxigênio 
dissolvido no meio. Além disso, 
compromete a sobrevivência de 
peixes, reduz a biodiversidade 
e crescimento de organismos 
tóxicos.

e-Tec BrasilAula 6 – Tratamento de efl uentes 87

6.11  Em que se baseiam os sistemas 
de tratamento de efl uentes? 

São baseados na transformação dos poluentes dissolvidos e em suspensão na 

água utilizada, em gases inertes e/ou sólidos sedimentáveis para que depois 

seja possível separar a fase sólida da líquida. Existem 3 sistemas de tratamento 

dos efl uentes:

• Tratamento físico – visa à retirada do material sólido em suspensão, 

utilizando métodos de separação de fases.

• Tratamento biológico – consiste na remoção da carga orgânica solúvel 

presente.

• Tratamento químico – tem como objetivo a redução de DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) dos nutrientes, patógenos e substâncias tóxicas 

presentes nos efl uentes.

Os efl uentes dos abatedouros de aves, quando não tratados, representam 

focos de proliferação de insetos, agentes infecciosos, emissão de gases do 

efeito estufa, odores e, ainda quando lançados em cursos d’água, podem 

ocasionar a eutrofi zação dessas águas (BEUX, 2005). 

6.12  Como são divididos os sólidos 
em suspensão na água? 

São divididos em sólidos coloidais e sólidos sedimentáveis e fl utuantes.

6.13 O que são sólidos coloidais?
São aqueles mantidos em suspensão na água devido ao seu pequeno diâmetro 

e devido à camada de solvatação que impede o crescimento dessas partículas. 

Os sólidos coloidais referem-se a óleos e graxas ou até mesmo associados sob a 

forma de fi lmes superfi ciais (hidrocarbonetos) ou espumas (agentes tensoativos 

= detergentes).

Solvatação é o fenômeno de fi xação de moléculas do solvente por um íon ou 

por uma partícula em solução.

A solvatação consiste na interação de íons de um soluto com as moléculas do 

solvente. Por exemplo, quando se dissolve cloreto de sódio (NaCl) em água, os 

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   87Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   87 23/09/13   14:0223/09/13   14:02



Abate e Processamento de Carne e Frangoe-Tec Brasil 88

íons de sódio atraem moléculas de água que são polares, com os átomos de 

oxigênio de carga negativa apontando para o íon positivo sódio (Na+).

6.14  O que são sólidos 
sedimentáveis e fl utuantes? 

São aqueles que se separam da fase líquida por meio da diferença de densidade. 

Ambos os sólidos são removidos, basicamente, em um decantador, onde o 

líquido passa vagarosamente, permitindo que os sólidos em suspensão se 

depositem gradativamente no fundo. Essa massa de sólidos que se forma no 

fundo é chamada de lodo primário bruto. Ao mesmo tempo, os sólidos fl u-
tuantes, sobem para a superfície dos decantadores. Dessa forma, esses sólidos 

são coletados e removidos do tanque para posterior tratamento.

6.15  Como é feita a fi scalização 
dos efl uentes dos abatedouros? 

O lançamento dos resíduos sólidos ou líquidos no meio ambiente é regido por 

leis ambientais que são controladas por órgãos governamentais. O lançamento 

desses resíduos deve obedecer a padrões de emissão que devem ser monito-

rados por meio de análises periódicas e fi scalizações constantes. 

Para fecharmos o conteúdo desta aula, gostaria de deixar o seguinte trecho 

para vocês refl etirem:

Para o bom funcionamento das indústrias, é importante lembrar que a utiliza-

ção dos recursos hídricos deve ser acompanhada do uso racional da água. É 

fundamental, então, reduzir e controlar o lançamento de efl uentes industriais 

no meio ambiente. Só assim, as indústrias estarão cooperando e participando 

para o desenvolvimento sustentável. 

É responsabilidade das indústrias diminuírem ao máximo ou evitar que o pro-

cesso produtivo seja responsável por impactos ambientais, pois o lançamento 

indevido de efl uentes industriais causa modifi cações nas características do solo 

e da água, podendo poluir ou contaminar o meio ambiente.
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Resumo

Nesta aula, você estudou o que são efl uentes, quais são os efl uentes produzi-

dos pelas indústrias de abate de frangos de corte e a importância de darmos 

o destino correto a esses efl uentes para evitar o prejuízo do meio ambiente e, 

consequentemente, dos seres humanos. 

Atividade de aprendizagem

Depois de terminado este estudo, escreva um texto em que você apresente sua 

opinião sobre a importância do tratamento de efl uentes que deve ser realizado 

pelas indústrias e os impactos ambientais que estes poderiam causar, caso não 

fosse realizado esse tratamento.

Para que você possa 
complementar seus 
conhecimentos, após terminar 
o estudo desta aula, ACESSE E 
ASSISTA:
1° Acesse <http://www.
youtube.com/watch?v=LMFw_
YRjk64> e assista ao vídeo 
sobre a demonstração das 
etapas do tratamento de 
efl uentes líquidos de uma 
indústria de alimentos.
2° Em seguida, acesse <http://
www.youtube.com/watch?
v=sTMQoiZv80M&feature=
related> e assista ao vídeo 
demonstrativo das etapas do 
tratamento de efl uentes em um 
processo mais sofi sticado.
3° Agora, acesse <http://www.
youtube.com/watch?v=lxkQ-
lDCcwI&feature=fvwrel> e 
assista ao vídeo detalhado 
sobre as etapas de tratamento 
da água para torná-la potável.
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Aula 7 –  Industrialização da carne 
de frango – parte 1 

Objetivos 

Entender a diferença entre embutido cru e emulsionado.

Conhecer o processo tecnológico evolvido na elaboração desses 

produtos.

7.1 Embutidos
O processamento tecnológico da carne de frango não modifi ca de forma 

signifi cativa as características nutricionais da carne, mas atribui características 

sensoriais, principalmente no que diz respeito à cor e ao sabor, que agradam 

muito ao consumidor. Esse processamento tem como objetivos aumentar o 

tempo de vida de prateleira da carne (Shelf life), conferir sabor e aroma dife-

renciados, modifi car de forma positiva a aparência, permitir o aproveitamento 

de cortes lesionados e subprodutos do abate.

Embutidos cárneos são produtos obtidos a partir do processo de moagem da car-

ne em moedor. A granulometria pode variar de grossa a fi na, conforme o diâmetro 

do disco de moagem, o tipo de produto que se deseja fabricar, os condimentos 

utilizados, o tratamento térmico e o tipo de tripa utilizada no embutimento. 

Chamamos de embutimento o processo pelo qual a massa cárnea – após 

a moagem, a adição dos ingredientes, os aditivos e a homogeneização – é 

acondicionada em envoltórios (tripas) naturais ou artifi ciais, utilizados com o 

objetivo de proteger os embutidos de infl uências externas e, também, conferir 

forma e estabilidade ao produto.

Segundo o artigo 412 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal (RIISPOA), entende-se por “embutido” todo produ-

to elaborado com carne ou órgãos comestíveis, curado ou não, condimentado, 

cozido ou não, defumado e dessecado ou não, tendo como envoltório tripa, 

bexiga ou outra membrana animal, sendo permitido o emprego de películas 

artifi ciais no preparo de embutidos, desde que aprovadas pelo Departamento 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA).
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7.2  Operações básicas para 
a fabricação de embutidos

Como você pôde observar nas aulas anteriores, atualmente, as aves são aba-

tidas em abatedouros próprios, seguindo normas predeterminadas, para que 

o frango não seja contaminado ao ser abatido nem durante a manipulação, 

e também para que frangos impróprios para consumo acabem sendo comer-

cializados.

Junto com o crescimento da avicultura, o mercado consumidor de carne de 

frango vem se tornando cada vez mais exigente. Com o ritmo de vida cada vez 

mais acelerado, o consumidor começou a procurar por produtos que facilitas-

sem o seu dia a dia. Surgiram, então, os produtos prontos ou semiprontos, à 

base de carne de frango, que permitem à indústria agregar valor à carne de 

frango, o que favorece a obtenção de um lucro maior.

Na fabricação dos diferentes produtos cárneos, são utilizados diversos processos. 

As principais operações realizadas durante o processo de elaboração da maior 

parte dos embutidos são:

• Moagem

• Condimentação

• Homogeneização

• Cura

• Embutimento

• Cozimento

• Defumação

• Resfriamento

• Embalagem

• Refrigeração

Vamos, então, explicar o que deve ser feito em cada uma dessas etapas.

Homogeneização
Dispersão de partículas numa 

emulsão. Estas fi cam tão 
pequenas que não podem ser 

separadas. Uma emulsão é uma 
mistura em que um líquido é 

disperso sob forma de glóbulos 
minúsculos em outro líquido.
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7.2.1 Moagem
Nesta etapa, a matéria-prima (carne e gordura) deve ser moída e triturada. 

Então, a moagem nada mais é do que a subdivisão da matéria-prima em partí-

culas menores, o que vai facilitar a homogeneização do produto fi nal e a maior 

liberação das proteínas da carne que ajudarão a dar a liga fi nal do produto.

No caso de embutidos de massa grossa, como é o caso da linguiça de frango, 

em que a carne e a gordura são trituradas, mas fi cam em pedaços visíveis, 

utiliza-se somente um moedor de carne. Durante o processo, é importante 

manter a temperatura relativamente baixa, o que favorece a formação e es-

tabilidade da emulsão cárnea. Para isso, devemos trabalhar com a carne e a 

gordura refrigeradas.

Já nos embutidos de massa fi na como mortadelas e salsichas, a carne e a 

gordura são moídas em disco bem fi no, transformando-se em uma pasta. 

Esses produtos necessitam de um maior grau de subdivisão de partículas para 

melhorar a extração das proteínas solúveis da carne que serão importantes para 

formar a emulsão cárnea. Para isso, é necessário o uso de outro equipamento 

chamado de cutter. A extração das proteínas solúveis da carne é favorecida 

pela adição do sal utilizado na condimentação do produto.

7.2.2 Condimentação
Após a moagem, ocorre a condimentação, na qual são adicionados os condi-

mentos e aditivos (conservantes, estabilizantes, antioxidantes, entre outros) à 

carne já moída.

7.2.3 Mistura e homogeneização
É o processo em que a carne e a gordura moída são misturadas aos demais 

ingredientes da condimentação e à água, caso esta seja utilizada, até a obten-

ção de uma massa lisa e homogênea.

O processo de mistura é bastante utilizado para melhorar a homogeneidade 

dos diversos componentes que entrarão na formulação de um determinado 

produto cárneo. Geralmente, os produtos sofrem esse processo antes do em-

butimento. Nesse processo, utiliza-se um equipamento chamado misturador 

horizontal com braços helicoidais.

7.2.4 Cura
O processo de cura consiste em permitir que a massa obtida no processo de 

homogeneização permaneça por algumas horas sob refrigeração para que 

ocorram certas reações químicas entre a carne e os aditivos adicionados na fase 
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de homogeneização, que irão favorecer o desenvolvimento da cor, estabilidade 

e conservação do produto fi nal.

O termo cura de carnes se refere à conservação de um produto cárneo por 

um período de tempo mais longo, devido à adição de sal, de compostos con-

servantes (nitratos e/ou nitritos), de açúcar e de condimentos. A adição desses 

elementos propicia a melhora das propriedades sensoriais (cor, sabor e aroma) 

que se tornam mais agradáveis e o desenvolvimento de coloração vermelha 

ou rósea, tornando a carne visualmente mais atraente para o consumidor. 

Essa coloração é provocada pela adição dos sais de cura (nitratos e/ou nitritos).

7.2.5 Embutimento
Consiste em colocar a massa após o período de cura em tripas naturais ou 

artifi ciais, com o objetivo de dar forma ao produto que se deseja fabricar.

7.2.6 Amarrio
No caso dos produtos frescos, por exemplo, as linguiças, as extremidades 

dos envoltórios e regiões de torção devem ser amarradas com fi o de algodão 

(barbante). Esse fi o não deve ser muito fi no e a pressão dos nós não deve 

ser excessiva para não causar corte na tripa e extravasamento da massa. Em 

mortadelas, o amarrio é feito prendendo a extremidade do envoltório plástico 

com clips de metal.

7.2.7 Cozimento
Esta etapa não é realizada para produtos frescais, como linguiças fi nas de 

frango. Quando o cozimento é realizado, normalmente é feito a vapor em 

câmaras de cozimento.

O cozimento pode causar alterações físicas evidentes devido à coagulação das 

proteínas na superfície da carne. Produtos cozidos como a salsicha e a morta-

dela, sofrem o processo conhecido como pasteurização, que consiste em um 

tratamento térmico relativamente suave. Utilizam-se temperaturas inferiores a 

100ºC. Esse tratamento térmico inativa as enzimas e destrói os microrganismos 

sensíveis a temperaturas mais elevadas, sem modifi car o valor nutritivo e as 

características sensoriais do alimento, permitindo apenas o prolongamento da 

vida-de-prateleira do produto.

Após o cozimento, os produtos devem ser imediatamente pré-resfriados em 

água corrente (a água utilizada deve ser tratada e clorada) até atingir tempera-

tura interna de 40ºC para evitar o excesso de calor nas câmaras de refrigeração 

que aconteceria se o produto fosse colocado direto depois do cozimento.
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Após resfriados em água, são enviados às câmaras de resfriamento.

7.2.8 Defumação
A defumação quando é realizada, normalmente, é feita junto com o processo 

de cozimento nas câmaras de cozimento.

O constante aperfeiçoamento do processo de defumação trouxe ao mercado 

as câmaras defumadoras separadas do gerador de fumaça. Assim, a fumaça 

é conduzida à câmara através de um condutor, e a carne é exposta à fumaça 

durante várias horas até a obtenção do resultado desejado. Além disso, existe 

um controle mais preciso da temperatura, da umidade relativa e da velocidade 

do ar, e a operação pode ser totalmente realizada através de um painel de 

controle automático. Por outro lado, a estrutura da câmara de defumação 

geralmente é de aço inox com o devido isolamento térmico, cujo aquecimento 

é feito a vapor ou a gás.

7.2.9 Embalagem 
Após terminado todo o processo de preparação dos embutidos frescais e cozi-

dos, estes devem ser embalados adequadamente em embalagens padronizadas 

em função do peso e formato que vão permitir e facilitar a comercialização 

dos produtos. 

Normalmente, os produtos cárneos processados são comercializados emba-

lados, estas embalagens podem ser a vácuo ou não. Quando a embalagem 

é a vácuo, ou seja, com ausência total de oxigênio, esta condição favorece a 

conservação do produto, aumentando o seu período de comercialização, isto 

é, sua vida de prateleira.

7.2.10 Resfriamento
Todos os produtos, sejam eles frescais ou cozidos, após estarem prontos e 

devidamente embalados, devem ser levados à refrigeração em câmaras de 

armazenagem de produtos com temperatura controlada, permanecendo aí 

até o momento de serem despachados para a comercialização.

1. Defi na “embutido”, segundo o artigo 412 do RIISPOA.

2. Explique o que vem a ser o processo de cura realizado em embutidos 

cárneos.
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7.3  Produtos embutidos de carne 
de frango frescos (linguiça de 
carne de frango) 

Defi nição: são os produtos cárneos embutidos que são conservados através 

de refrigeração, tais como a linguiça e as suas variantes, calabresa, toscana, 

entre outras.

É o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, 

adicionados ou não de gordura, ingredientes, embutidos em envoltório natural 

ou artifi cial, e submetidos a processo tecnológico adequado. Deve apresentar 

como uma de suas características pedaços médios ou grandes de carne picados

Os embutidos cárneos frescos são aqueles em que o prazo de validade para 

consumo varia de um a seis dias. São preparados a partir da mistura de carne 

crua com os demais ingredientes que entram em sua formulação e não passam 

por tratamento térmico. Após o embutimento, as linguiças frescais, como é 

o caso das linguiças de carne de frango, são encaminhadas para as câmaras 

de cura para produtos frescais, onde permanecem a uma temperatura em 

torno de 6ºC pelo tempo sufi ciente para o desenvolvimento das características 

desejadas (de 4 a 12 horas), sendo depois liberadas para comercialização.

Em linguiças frescais, ou seja, que não recebem nenhum tratamento térmico 

que favoreça a destruição de microrganismos é proibido o uso de CMS (carne 

mecanicamente separada). O uso da CMS até o limite máximo de 20% só 

é permitido em linguiças dos tipos calabresa, portuguesa e paio, e quando 

forem submetidas a processo de cozimento. Além disso, é necessário que esses 

ingredientes sejam declarados no rótulo.

7.3.1 Composição e requisitos
Ingredientes obrigatórios: carne de aves e sal

Ingredientes opcionais: gordura, água, proteína vegetal/ou animal, açúcar, 

plasma, aditivos intencionais (conservante, emulsifi cante, antioxidante, real-

çador de sabor), especiarias e condimentos.
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Além do gosto doce, salgado, 
amargo e azedo, alguns 
cientistas e profi ss ionais da 
gastronomia consideram a 
existência de um quinto sabor: 
o umami. Este, que signifi ca 
“sabor delicioso”, foi descrito 
no início do século XX pelo 
pesquisador Kikunae Ikeda, da 
Universidade de Tókio, através 
da extração do caldo básico de 
algas marinhas desidratadas.
O primeiro realçador de sabor 
a ser vendido comercialmente 
foi o glutamato nonossódico 
(aminoácido L-glutâmico). 
Esta substância é capaz de 
proporcionar um sabor rico e 
característico aos alimentos.
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Glossário

Aditivos – Substâncias acrescentadas aos alimentos para melhorar sua cor, 

textura e aroma, ou para conservá-los frescos por mais tempo.

Conservantes – São substâncias (aditivos) utilizadas na conservação de ali-

mentos. A função dos conservantes é prevenir ou inibir o crescimento micro-

biano e evitar alterações químicas indesejáveis, mantendo assim a qualidade 

do produto e aumentando seu tempo de vida útil.

Emulsifi cante – São substâncias capazes de estabilizar emulsões e suspensões, 

pois permitem a ligação entre água, proteína e gordura proporcionando, assim, 

maior estabilidade aos produtos cárneos.

Antioxidante – Os antioxidantes são usados para conferir e estabilizar a cor 

característica do produto e, ao mesmo tempo, impedir a deterioração do sabor.

Realçador de sabor – São substâncias que reforçam o sabor e o aroma, ou 

seja, o fl avor do alimento.

Os realçadores de sabor utilizados em produtos cárneos são compostos que 

conferem o sabor umami aos alimentos. Mas, o que signifi ca isso? 

7.3.2 Embalagem
As linguiças frescais são embaladas a vácuo ou têm sua embalagem lacrada 

com lacres plásticos ou clips. A embalagem a vácuo permite melhor conser-

vação do produto, pois a ausência de ar protege o produto de alterações 

causadas pela maioria dos microrganismos e também das alterações causadas 

pelo próprio oxigênio, além de conferir melhor apresentação ao produto.

7.3.3 Armazenagem 
Podem ser armazenadas sob refrigeração por até 15 dias (quando embaladas 

a vácuo) e congeladas por até 6 meses.

7.3.4  Sequência do processo de 
fabricação de linguiças de frango

• Seleção de carnes e toucinho

• Moagem em moedor com disco apropriado ao tipo de produto

• Transferir a massa para misturadora
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• Adicionar ingredientes e misturar por 5 minutos para perfeita homoge-

neização (até o produto dar liga)

• Transferir a massa para embutideira

• Embutir em tripa natural

• Embalar e armazenar sob refrigeração

Antes de começarmos a falar sobre embutidos emulsionados, é interessante 

que você retorne a aula 4 e reveja os conceitos sobre CMS na seção 4.4.2 – 

Resíduos que podem ser aproveitados para o desenvolvimento de produtos 

para alimentação humana.

7.4  Produtos embutidos 
emulsionados e cozidos

Os embutidos emulsionados são aqueles de massa mole, com alto grau de sub-

divisão das partículas dos seus componentes, como as salsichas e mortadelas, 

passando por um tratamento térmico para que haja o cozimento do produto, 

sendo então resfriado e mantido sob refrigeração.

Esses produtos são produzidos a partir da formação de uma emulsão cárnea 

obtida pela trituração das carnes e gordura num cutter, Figura.7.1, onde são 

adicionados também todos os ingredientes e aditivos que serão utilizados no 

preparo do produto.

Figura 7.1: Cutter para fabricação de mortadela e salsicha
Fonte: <http://www.tab.com.co/>. Acesso em: 11 jun. 2013.
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A mistura ao ser triturada no cutter, se torna mais viscosa e bastante aderente 

devido à liberação das proteínas solúveis presentes na carne em consequência 

da adição do sal durante o processo.

A massa cárnea é, então, embutida, de preferência em embutidora a vácuo para 

evitar a formação de bolhas de ar dentro do produto. 

Para que a emulsão cárnea seja estável, é muito importante que as proteínas da 

carne se encontrem dissolvidas ou solubilizadas. Uma das funções mais impor-

tantes do sal no preparo das emulsões de embutidos é solubilizar as proteínas da 

carne na fase aquosa para que possam agir recobrindo as partículas de gordura 

presentes na formulação (2% a 3% de sal na massa de carne são sufi cientes).

Hoje, no mercado, encontramos diversos tipos de produtos emulsionados, que se 

diferenciam muito no sabor e na forma de apresentação (tamanho e formato). Em 

alguns destes, é permitida a adição de sangue, CMS e/ou gelatina. As proporções 

em que serão utilizados dependerão do tipo de produto que se pretende fabricar 

e do limite permitido pela legislação. Por exemplo, a CMS, que é o ingrediente 

mais utilizado na maioria dos produtos emulsionados, pode entrar na composição 

de embutidos emulsionados de ave até a proporção máxima de 40% do produto.

Quando se utiliza o sangue na sua elaboração, o objetivo é obter um produto 

mais rico em proteína e coloração mais escura. O uso da gelatina, por sua vez, 

pode substituir uma parte de gordura, deixando o produto fi nal mais fácil de ser 

digerido e menos calórico. Esses produtos podem ser classifi cados como light. 

Os ingredientes básicos para fabricação de embutidos emulsionados são: cortes 

de carnes frescas e/ou pré-tratadas, miúdos, CMS, sangue e/ou seus compo-

nentes, gorduras animais e vegetais, amidos, proteínas lácteas e de origem 

vegetal (de acordo com a legislação própria do produto), carboidratos solúveis 

em água (desde que permitido pela legislação própria do produto), condimen-

tos, especiarias e aditivos, água e/ou gelo.

Apesar das grandes mudanças econômicas ocorridas no Brasil nos últimos 

anos, boa parte da população ainda utiliza os embutidos, principalmente a 

mortadela e a salsicha como única forma de consumir carne, uma vez que 

esses produtos apresentam preço bem inferior ao da carne de açougue ou da 

carne in natura.
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7.4.1 Mortadela

Figura 7.2: Mortadela de carne de frango
Fonte: <http://nutrikal.blogspot.com.br/2012/09/o-que-voce-esta-comendo-mortadela.html>. Acesso em: 30 nov. 2012.

Defi nição: É o produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão de 

carnes de animais de açougue, acrescido ou não de toucinho em cubos, 

adicionado de ingredientes, embutido em envoltório natural ou artifi cial, em 

diferentes formatos e submetido ao tratamento térmico adequado.

De acordo com a Instrução Normativa Nº 20, de 21 de julho de 1999, os ingre-

dientes permitidos na fabricação da mortadela de carne de ave são carne de 

ave, carne mecanicamente separada, no máximo de 40%, até 5% de miúdos 

comestíveis de aves (fígado, moela e coração) e gordura.

7.4.2 Etapas da fabricação da mortadela
• Seleção de carnes e gorduras

• Moagem em moedor

• Transferência para cutter – Trituração (carne e gordura) e adição de:

 – temperos

 – condimentos

 – aditivos

 – açúcares

 – ligadores 
 – gelo (evita aumento de temperatura  e quebra da emulsão)

• Embutimento

• Cozimento (estufas e/ou tanques com água) a temperatura de 65-70°C

Ligadores 
São substâncias que têm a 

função de contribuir na ligação 
da água com a gordura, além 
de contribuir na melhoria da 

estabilidade da emulsão e 
facilidade de corte, assim como 

do aroma e do sabor. Auxilia 
também no rendimento durante 

o cozimento e na redução 
dos custos. Exemplos dessas 

substâncias são o leite em pó e 
os produtos derivados da soja 

(farinhas, proteína concentrada, 
proteína isolada e proteína 

texturizada).

O gelo é acrescentado para 
garantir a manutenção da 

temperatura ideal, entre 
-2°C e 2°C, durante todo o 
processo. A quantidade de 

gelo utilizada deve obedecer 
ao limite máximo permitido 
pela legislação brasileira de 

10% para embutidos cozidos 
(RIISPOA, 1997).
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• Resfriamento

• Rotulagem

• Acondicionamento

• Armazenamento sob refrigeração (4 a 8°C)

• Expedição

Prazo de validade: 60 dias, porém, após aberta, deve ser consumida em 5 dias.

7.4.3 Salsicha
Figura 7.3: Salsicha de carne de frango
Fonte: <http://www.culturamix.com/wp-content/gallery/como-a-salsicha-e-feita-1/como-a-salsicha-e-feita-2.jpg>. Acesso 
em: 11 jun. 2013.

Defi nição: é o produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão de 

carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionados de ingre-

dientes, embutido em envoltório natural ou artifi cial e submetido a processo 

térmico adequado.

A salsicha de frango é composta por carne de ave, carne mecanicamente se-

parada até o máximo de 40%, miúdos comestíveis de aves e gorduras (animal 

ou vegetal).

Ingredientes obrigatórios: carne de frango e sal.

Ingredientes opcionais: o emprego de miúdos fi ca limitado ao percentual de 

10% na forma combinada ou isolada, gordura animal e vegetal, água, proteína 

vegetal/ou animal, agentes de cura, aditivos intencionais, açucares, aromas, 

especiarias e condimentos.

Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   101Aba_Proc_Carn_Frang_A.indb   101 23/09/13   14:0223/09/13   14:02



Abate e Processamento de Carne e Frangoe-Tec Brasil 102

7.4.4 Etapas de fabricação da salsicha de frango
• Seleção de carnes e gorduras

 – Moagem em cutter
                                         adição de:  *temperos

 *condimentos

 *aditivos

 *açúcares

 *ligadores 

 *gelo

 – Embutimento – normalmente são utilizadas tripas artifi ciais com cali-

bre de 22 mm.

 – Cozimento em estufa.

 – Resfriamento em chuveiros até atingir temperatura interna de 40°C.

 – Remoção do envoltório (tripa).

 – Embalagem – em embalagem plástica a vácuo que vem com o rótulo 

impresso.

 – Acondicionamento em caixas de papelão.

 – Armazenamento sob refrigeração em temperaturas de 6 a 8°C.

 – Expedição.

Resumo

Nesta aula, você aprendeu a diferença entre embutidos frescais e embutidos 

cozidos emulsionados. Conheceu também as diferenças existentes no processo 

de fabricação desses dois tipos de embutidos. Pôde perceber ainda as dife-

renças existentes entre os processos de fabricação da linguiça, da mortadela 

e da salsicha.

Atividades de aprendizagem

1. Diferencie embutidos frescais de embutidos emulsionados.

2. Por que não é permitido o uso de CMS em embutidos frescais?

3. Qual a função do conservante utilizado em embutidos cárneos?

4. Defi na o que é mortadela.

5. Defi na o que é salsicha.

Acesse <http://madeinjapan.
uol.com.br/2011/01/21/

umami-o-quinto-sabor/> e 
leia a reportagem “Umami, o 

quinto sabor”.
Acesse também o link 

<http://www.youtube.com/
watch?v=K4ki2VbUdAI> e 

assista ao vídeo “Como se faz 
salsicha”/ fábrica – Dublado 

PT-BR.
Em seguida, entre no 

<http://www.youtube.com/
watch?v=iNCTXY53nCU> e 
assista ao vídeo “Como são 

feitas as salsichas Huber”.
Depois, assista ao vídeo 

“Mortadela Veja como funciona 
uma fábrica de mortadela 

Balanço Geral” no <http://
www.youtube.com/watch?v=g
Ts6bxbldGs&feature=related>.
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Aula 8 –  Industrialização da carne 
de frango – parte 2

Objetivos

Reconhecer outros produtos em que a carne de frango é aproveitada 

agregando valor à matéria-prima. 

Defi nir o processo tecnológico evolvido na elaboração desses produtos. 

8.1 Produtos reestruturados 
Produtos reestruturados são aqueles cuja elaboração é feita pela desintegração 

da carne por processos mecânicos. Esses produtos são misturados, adicionados 

ou não de gordura e ingredientes para, depois, serem moldados em porções 

específi cas. A forma que será dada dependerá do tipo de produto que dese-

jamos fabricar (nuggets, empanados tipo fi lé de frango, hambúrguer, entre 

outros). Possuem uma alta demanda devido à facilidade de utilização, menor 

preço e conveniência.

8.1.1 Empanados
São produtos feitos a partir de uma emulsão que consiste em misturar ingre-

dientes hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água; e lipossolúveis, ou seja, que 

são solúveis em gordura em um cutter (equipamento específi co utilizado para 

triturar e misturar esses ingredientes e formar a emulsão cárnea).

As partes de aves ou porções reestruturadas após o processo de transformação 

passam por uma máquina glazeadora, que é responsável por formar um fi lme 

(batter) sobre o produto, seguindo para a aplicação de farinha de rosca. Esse 

produto geralmente é pré-frito para realizar o cozimento parcial ou completo 

do produto.

Produtos empanados representam, nos EUA e Canadá, o maior segmento de 

produtos elaborados com carne de aves. No Brasil, a demanda dos produtos 

desse tipo tem aumentado bastante, e, dentro desse segmento, os nuggets e 

produtos reestruturados tipo hambúrguer são os mais procurados.
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Matéria-prima congelada

Redução de tamanho
(moagem)

Mistura
(homogeneização)

Ingredientes
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Nesse tipo de produto, podem ser utilizados como matéria-prima CMS (carne 

mecanicamente separada), além de pele, derivados do sangue e/ou gelatina 

na proporção máxima de 20%, de acordo com a legislação vigente.

Os principais objetivos para o uso do empanamento são:

• Evitar a perda de umidade do produto. A película do empanamento re-

tém, durante a fritura, toda a água da carne, assim, o produto se man-

tém macio saboroso e sem apresentar encolhimento durante a fritura à 

alta temperatura;

• A farinha utilizada para o empanamento forma na fritura um componen-

te aromático inconfundível e de grande preferência dos consumidores do 

mundo inteiro.

Ingredientes obrigatórios: Carne de diferentes espécies de animais de açou-

gue com cobertura apropriada.

Ingredientes opcionais: proteínas de origem vegetal e/ou animal, aditivos 

intencionais, condimentos, aromas e especiarias, farinhas, féculas e amidos, 

vegetais, queijos, molhos, produtos cárneos industrializados.

O processo de fabricação de empanados de frango obedece à seguinte ordem:
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Moldagem
(formação de porções)

Pré-enfarinhamento
(predust)

Sistemas de Cobertura
Líquido de empanamento

(batter)

Farinha de cobertura
(breading)

Pré-fritura
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8.1.2 Hambúrguer
Entende-se por hambúrguer o produto cárneo industrializado, obtido da carne 

moída dos animais de açougue, adicionado ou não de gordura e ingredien-

tes, moldado e submetido a processo tecnológico adequado. Trata-se de um 

produto que pode ser produzido cru, semifrito, cozido, frito, congelado ou 

resfriado (BRASIL, 2000 a). A fabricação de hambúrguer é uma alternativa para 

o aproveitamento de carnes menos nobres.

Ingredientes obrigatórios: carne de frango e sal.

Ingredientes opcionais: gordura animal, gordura vegetal, água, proteínas de 

origem animal e/ou vegetal, leite em pó, açúcares, maltodextrina, aditivos inten-

cionais, condimentos, aromas e especiarias. É permitida a adição de no máximo 

30% de carne mecanicamente separada exclusivamente em hambúrguer cozido.
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Fluxograma 8.2: Processo de fabricação
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1. Defi na produto reestruturado.

2. Diferencie produto empanado de hambúrguer.
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8.2 Produtos em molho
Entende-se por prato elaborado pronto ou semipronto contendo produtos de 

origem animal o produto industrializado elaborado total ou parcialmente, que 

contenha carnes de diferentes espécies de animais de açougue e/ou produtos 

cárneos e/ou qualquer outro produto de origem animal, preparado na forma 

isolada ou combinada com ingredientes, tais como: molhos, vegetais, farinhas, 

cereais e outros, submetido a processo tecnológico adequado.

Os produtos em molho são partes de frango picadas, pré-cozidas e adicionadas 

a molhos; podendo ser elaborados com cortes lesionados que estão fora dos 

padrões da empresa. Para auxiliar na homogeneização e estabilização dos 

molhos, podemos utilizar a gelatina obtida dos pés e ossos e também do 

plasma sanguíneo. O produto já na embalagem recebe o molho quente e a 

embalagem do produto é feita em recipientes que toleram aquecimento, em 

fornos normais ou micro-ondas. Outra opção é utilizar embalagem fl exível este-

rilizável, que permite a exposição do produto sem necessidade de refrigeração.

Atualmente, uma das grandes tendências de mercado vem sendo a elaboração 

de produtos em molho. Esses produtos são encontrados no mercado america-

no desde 1984, e agora estão sendo oferecidos no mercado brasileiro.

Ingredientes obrigatórios: Os ingredientes serão variáveis de acordo com o 

prato elaborado pronto ou semipronto contendo produtos de origem animal.

Explique o que você entende por produtos em molho.

8.3 Produtos em pasta (patês) 
Este é outro segmento de mercado que  ainda não é muito explorado no que 

diz respeito a produtos de carnes de aves, como patês ou pastas de galinhas, 

apresentando ainda grande potencial para crescimento.

A denominação de patê signifi ca, no sentido geral, uma preparação à base de 

carne e retalho de carne que são triturados para formar uma massa homogê-

nea, fi na, untuosa e de cor clara. Basicamente, um patê deve ser composto 

por carne e um tipo de gordura selecionada, sendo a seguir adicionado de 

especiarias e condimentos que vão enriquecer seu sabor. Pode apresentar em 

sua formulação até 32% de gorduras totais (Brasil, 2000), nível considerado 

elevado, especialmente quanto às gorduras saturadas.
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A principal transformação para a obtenção desse produto é a subdivisão dos 

pedaços de carne em pequenas partículas, fazendo com que haja um aumento 

da área superfi cial. O uso de CMS também facilita essa etapa. Quanto maior 

a subdivisão, melhor será a homogeneização do produto e maior será a ex-

posição das proteínas solúveis da carne, que são de grande importância em 

produtos emulsionados por serem responsáveis pela formação e estabilidade 

da emulsão cárnea.

Podem ser acrescentados ainda, como ingredientes alternativos, sangue e 

gelatina, com o objetivo de tornar o produto light ou mesmo para aumentar 

sua estabilidade. 

Esse tipo de produto também pode receber tratamento térmico de pasteurização, 

no qual são usadas temperaturas abaixo de 100ºC ou podem ser esterilizados. 

Nesse caso, são utilizadas temperaturas acima de 100ºC (em geral 120 a 121°C).

Na conservação, utilizando o tratamento térmico de esterilização, o produto é 

acondicionado dentro de uma embalagem que será hermeticamente fechada, 

antes de ser esterilizada, impedindo, assim, o contato com o meio ambiente e 

nova contaminação. O produto quando recebe esse tipo de tratamento térmico 

permanece sem alterações e em condições para ser consumido por um período 

de tempo bem superior ao produto pasteurizado.

8.4 Aditivos alimentares
Para a elaboração de produtos derivados da carne de frango, além da necessidade 

de se trabalhar com matérias-primas com rígido controle de qualidade e realizar as 

etapas de processamento e armazenamento, seguindo todos os cuidados exigidos 

pelo controle de qualidade, é necessária a utilização de aditivos alimentares. Os 

aditivos, atualmente, são considerados um dos mais importantes recursos da 

indústria de alimentos para garantir a qualidade e o padrão dos seus produtos.

Aditivo alimentar é defi nido pela FAO (Food and Agriculture Organization) como 

uma substância não nutritiva adicionada intencionalmente ao alimento, geral-

mente em quantidades pequenas, para melhorar a aparência, sabor, textura e 

propriedades de armazenamento.

Para justifi car o uso de qualquer aditivo em alimentos, é preciso que ele apresente 

um propósito útil, não seja tóxico e exista um método analítico para determinar 

quantitativamente a sua presença no alimento. 
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Algumas razões para o emprego de aditivos em alimentos são:

• tornar possível a escolha de uma matéria-prima diferente;

• reduzir o tempo de processamento;

• auxiliar na conservação;

• eliminar falhas de processamento;

• aumentar o valor nutritivo;

• modifi car a aparência;

• alterar as qualidades degustativas;

• contribuir para a uniformidade;

• melhorar a estabilidade;

• tornar o produto mais conveniente para o fabricante e consumidor.

Os principais aditivos utilizados pela indústria de produtos cárneos são: 

1. Acidulantes: são usados para realçar o sabor ácido e infl uenciam na 

conservação microbiológica dos alimentos.

2. Antioxidantes: a função do antioxidante na indústria de carnes é pro-

mover a redução rápida dos agentes de cura, mantendo, assim, a cor e 

aroma do produto, especialmente após o fatiamento.

3. Conservadores: são substâncias usadas nos alimentos para evitar a de-

terioração por microrganismos. O nitrato e o nitrito, por exemplo, conhe-

cidos também como agentes de cura, além da ação conservadora, são 

responsáveis pelo sabor e aroma característico e agradável dos produtos 

curados. São responsáveis também pela cor mais ou menos vermelha 

característica desses produtos.

4. Corante: são empregados para dar cor ou mesmo acentuar a cor de um 

produto.
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5. Estabilizantes: são substâncias que inibem modifi cações físicas e quími-

cas no produto depois de pronto.

6. Sal ou cloreto de sódio: apesar de não ser considerado um aditivo, e 

sim um ingrediente, possui uma importante função tecnológica. O sal é 

o único componente totalmente indispensável no processamento de car-

nes. Além de ser um agente que reforça o sabor das demais especiarias, 

é responsável pela extração das proteínas solúveis da carne, tornado-as 

disponíveis como emulsifi cantes. As proteínas solúveis da carne são os 

principais agentes de formação da emulsão nos processos tecnológicos 

de produção de embutidos cárneos.

7. Açúcar: também considerado um ingrediente e não um aditivo, possui a 

função de suavizar o sabor do sal e dos agentes de cura. 

8.5  Transgressões passíveis de punição 
que podem ocorrer em produtos 
cárneos processados

Todas as indústrias instaladas no Brasil deverão seguir os Regulamentos Téc-

nicos de Identidade e Qualidade dos Produtos (RTIQ). Quando os produtos 

forem elaborados em desacordo com esses Regulamentos e com a fórmula 

do produto que tenha sido previamente registrada pela empresa, a indústria 

poderá ser punida.

As transgressões passíveis de punição podem ser classifi cadas em: adultera-

ções, fraudes e falsifi cações.

Fraudar alimentos constitui-se crime grave. O artigo 272 do Código Penal diz 

que “corromper, adulterar, falsifi car ou alterar substância ou produto alimentí-

cio destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor 

nutritivo” sujeita o infrator a pena de “reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e 

multa”. As mesmas penas se aplicam a quem fabrica, vende, expõe à venda, 

importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou 

entrega a consumo o produto fraudado. E por força da Lei Federal 9.695, de 

1998, esses crimes foram defi nidos como crimes hediondos, visto que atentam 

contra a saúde pública. Considerando a possibilidade de alterações fraudulen-

tas em alimentos, alguns cuidados devem ser tomados. Por parte das empresas, 

devem fi car sempre atentas a qualquer indício de que seus produtos tenham 

sido alterados ou falsifi cados. Os consumidores, por sua vez, a qualquer indício 

de fraude devem entrar em contato com o fabricante informando o ocorri-
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do, recorrendo à vigilância sanitária caso não sejam tomadas as providências 

devidas. E aos órgãos ofi ciais cabe fi scalizar de forma efi caz e penalizar nos 

termos da lei, começando pelos produtos clandestinos (sem registro ofi cial ou 

proveniente de estabelecimentos não autorizados), passando pelas falsifi cações 

até chegar às práticas enganosas que levam os consumidores a adquirirem um 

produto pensando se tratar de outro, de classe superior. 

Devemos sempre lembrar que, mais que a economia, a saúde dos consumido-

res está em jogo. Outro ponto importante a ser lembrado é que essas punições 

podem variar de acordo com cada estado. 

8.5.1 Adulterações
1. Quando os produtos tenham sido elaborados em condições que contra-

riem as especifi cações e determinações pré-fi xadas.

2. Quando, no preparo dos produtos, tenha sido empregada matéria-prima 

alterada ou contaminada. 

3. Quando tenham sido empregadas substâncias de qualquer qualidade, 

tipo e espécie diferente daquelas que constem na composição normal do 

produto sem prévia autorização do Departamento de Inspeção de Produ-

tos de Origem Animal (D.I.P.O.A.).

4. Quando os produtos tenham sido coloridos ou aromatizados, sem prévia 

autorização e não conste nenhuma declaração no rótulo desses produtos.

5. Intenção dolosa em mascarar ou tentar apagar a data de fabricação para 

prolongar a validade.

8.5.2 Fraudes
1. Alteração ou modifi cação total ou parcial de um ou mais elementos nor-

mais do produto, de acordo com os padrões estabelecidos ou fórmulas 

aprovadas pelo D.I.P.O.A.

2. Quando as operações de manipulação e elaboração forem executadas 

com a intenção deliberada de estabelecer falsa impressão aos produtos 

fabricados.
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Para complementar seus 
estudos, assista aos vídeos na 

sequência indicada:
<http://www.youtube.com/wa
tch?v=O5YtYa3lQ1o&feature=

related>
Linha de empanados SAMPAFI. 

<http://www.youtube.com/
watch?v=0ftiITYwJkk&noredi

rect=1>
Chicken nugget production line 

(linha de produção de nugget 
de frango).

<http://www.youtube.com/
watch?v=gC18QItMchg>

Rolé: fábrica de hambúrgueres.
<http://www.youtube.com/wa
tch?v=vnmmdYvmAGc&featur

e=related>
Como se faz hambúrguer 

McDonalds.
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3. Supressão de um ou mais elementos e substituição por outros visando 

aumento de volume ou de peso, em detrimento da sua composição nor-

mal ou do valor nutritivo do produto.

4. Conservação artifi cial usando substâncias proibidas.

5. Especifi cação total ou parcial na rotulagem de um determinado produto 

que não seja o contido na embalagem ou recipiente. 

8.5.3 Falsifi cações
1. Quando os produtos forem elaborados, preparados e expostos ao con-

sumo com forma, caracteres e rotulagem que constituem processos es-

peciais de privilégio ou exclusividade de outrem, sem que seus legítimos 

proprietários tenham dado autorização.

2. Quando forem utilizadas denominações diferentes das previstas neste 

Regulamento ou em fórmulas aprovadas.

Explique, com suas palavras, qual a diferença entre adulteração, fraude e 

falsifi cação.

Resumo

Nesta aula, você conheceu outros produtos produzidos a partir da carne de 

frango e que agregam valor a essa matéria-prima. Conheceu também os aditi-

vos mais utilizados em produtos derivados da carne de frango. Conheceu ainda 

as transgressões que podem ocorrer durante a fabricação desses produtos 

quando o RTIQ não é seguido, causando prejuízos ao consumidor levando a 

punição das indústrias fraudadoras.

Atividades de aprendizagem

1. Liste os principais objetivos para referentes ao uso do empanamento.

2. Quais são as etapas do processo de fabricação de hambúrguer?

3. Defi na o que é patê.

4. Cite 5 razões que justifi cam o emprego de aditivos em alimentos.
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Sandra Gherardi, Zootecnista formada pela Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ), mestre em Ciência e Tecnologia de Alimen-
tos, Doutoranda pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Professora 
do Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí desde 2000. Professora 
Conteudista do Programa e-Tec Brasil UFRN desde 2010. Experiência 
profi ssional na área de Ciência e Tecnologia de Carnes, Microbiologia 
de Alimentos, com publicações na área.
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