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RESUMO
O mercado avícola de marrecos e patos caminha a passos firmes, mesmo que
timidamente no Brasil. Produtores rurais descobriram que estas espécies são mais que
simples aves de fundo de quintal, sendo que o hoje o perfil dos produtores varia desde o
pequeno integrado, com criação extensiva, até grandes unidades de engorda em sistema
intensivo. O abate e processamento de carcaças de marrecos e patos abrangem
atividades de controle desenvolvidas dentro da indústria, desde o momento em que as
aves chegam à plataforma de recepção, até a obtenção do produto final. Uma cadeia
ininterrupta de medidas higiênico-sanitárias, de segurança dos alimentos e de frio,
assegura o controle de microrganismos patogênicos. Os abatedouros devem,
preferencialmente, ser exclusivos para este tipo de abate ou, quando isso não for
possível, estabelecer turnos e/ou dias específicos, sob controle do sistema de inspeção
federal e estadual, com identificação dos lotes produzidos, até a embalagem final. Antes
do abate, devem ser realizados procedimentos de limpeza para eliminar resíduos, como
por exemplo, troca de água de escaldadeira, pré-chiller e chiller. Este trabalho tem o
objetivo de pesquisar e revisar, dados numéricos específicos à produção e
comercialização de carne de marrecos e patos e principalmente levantar dados técnicos
relativos ao fluxograma no abate de marrecos e patos. Os dados de industrialização e
principalmente de abate de marrecos e patos são muito restritos e geralmente
complementados por observações geradas pela própria indústria e por profissionais
ligados a ela que adaptam informações e tecnologias importadas para as condições
brasileiras.

Palavras Chaves: carne de marrecos, carne de patos, abate.
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ABSTRACT
The commercial industry of ducks and muscovy ducks walks the firm steps, exactly that
shyly in Brazil. Agricultural producers had discovered that these species are more than
simple birds of deep of yard, being that today the profile of the producers varies since
the small one integrated, with extensive creation, until great units of fattening in
intensive system. It slaughter and processing of carcass of ducks and muscovy ducks,
inside enclose developed activities of control of the industry, since the moment where
the birds arrive at the reception platform, until the attainment of the end item. An
uninterrupted chain of hygienic cleaning-sanitary measures, security of foods and cold,
assures the control of pathogenic microorganisms. The slaughters must, preferential, be
exclusive for this type of slaughter, or, when this will not be possible, to establish turns
and/or specific days, under control of the system of federal and state inspection, with
identification of the produced lots, until the final packing. Before it slaughter it, must be
carried through cleanness procedures to eliminate residues, as for example, poaching
water exchange, daily pay-chiller and chiller. This work has the objective to search and
to review, specific numerical data to the production and commercialization of meat of
ducks and relative muscovy ducks and mainly to raise given technician to the flowchart
in it slaughter of ducks and muscovy ducks. The data of industrialization and mainly of
slaughter of these species are very restricted and are generally complemented by
comments generated for the proper industry and on professionals it who conforms
imported information and technologies to the Brazilian conditions.
KEY WORDS: ducks meat, muscovy ducks meat, slaughter.
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1. INTRODUÇÃO
A Avicultura Brasileira nos últimos 20 anos manteve uma média positiva de
crescimento, graças ao esforço mútuo de empresas, cooperativas e produtores. O
trabalho conjunto mostra seus frutos com o aumento do consumo da carne de frango
pelos brasileiros, ultrapassando os 37 quilogramas (kg) per capita em 2007. Além disso,
a agroindústria avícola brasileira obtém o reconhecimento dos mercados importadores
mais exigentes, exportando hoje para algo em torno de 150 países com 3.286.774 de
toneladas em 2007, dados referidos no relatório anual da União Brasileira de Avicultura
(UBA, 2008). Números muito expressivos, graças à oferta de um produto com alto
padrão de qualidade, resultado de investimentos em toda cadeia produtiva e a
manutenção da sanidade avícola, com a presença contínua do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento (MAPA), Secretarias de Agricultura dos Estados produtores e
a participação ativa do setor privado.
Dentro da receita do setor avícola com aumento de consumo interno e cerca de
3,3 milhões de toneladas exportadas em 2007, insere-se, ainda que timidamente, o
segmento de produção e industrialização de marrecos e patos que ficou com uma
produção total de 3.868.055 kg, sendo 1.045.372 kg exportadas (UBA, 2008).
Considerada até bem pouco tempo como uma iguaria e somente consumida por
determinados nichos mercadológicos restritos, a produção e industrialização destas
espécies segue a passos firmes, gerando novos mercados internos e externos. Graças à
divulgação, principalmente por festas regionais, hoje já é possível encontrar produtos
em cadeias de supermercados distribuídos pelo território nacional.
Em relação ao mercado consumidor externo, países da Lista Geral consomem
carne de patos e marrecos produzidos no Brasil. Motivados pela crescente demanda,
indústrias e produtores estão investindo em tecnologia e genética de origem européia,
fazendo com que algumas empresas tenham o abate controlado pela Inspeção Federal.
Segundo dados da União Brasileira de Avicultura e Associação Brasileira de Produtores
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e Exportadores de Frangos (ABEF, 2007), a produção de patos e marrecos se
concentram em poucas empresas avícolas especializadas, sendo o estado de Santa
Catarina responsável por abater 83% da produção nacional (Figura 1), produzindo no
ano passado 1.311.373 cabeças. (Anexo 1)
O objetivo desse estudo foi revisar o fluxograma tecnológico do processamento
industrial do abate de patos e marrecos e determinar as diferenças em relação ao abate
de frangos.

Figura 1 – Representação gráfica percentual da distribuição de abate de marrecos e patos por estado.
Fonte: UBA, 2008
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2. PATOS E MARRECOS
Patos (Figura 2) e Marrecos (Figura 3) são aves mais rústicas, quando
comparadas aos frangos, conseqüentemente, efetivamente mais resistentes, fator que
favorece na criação, tornando-a viável e acessível. As raças são variadas e possuem fácil
adaptação às condições brasileiras, sendo destinadas para carne ou ovos. São muito
precoces, atingindo 2,5 kg aos 45 dias de idade aproximadamente. O abate deve ser
feito de preferência no início da muda (por volta dos 50 dias) para facilitar o
depenamento. Ambos os sexos engordam com facilidade, produzindo carne abundante,
tenra e muito apreciada na culinária pelos gastrônomos. A produção anual de ovos nas
duas espécies é em média de 100 ovos, sendo a postura entre os meses de maio a
dezembro. Uma característica peculiar dessas aves é o fato de não chocarem ou o
raramente o fazerem. Em escala industrial os ovos são incubados, verificando-se os
nascimentos em 28 dias (FABICHAK, 1999).

Figura 2 – Pato

Figura 3 – Marreco

A venda da carne desses animais tem crescido em média 5% ao ano no país e
hoje é possível encontrar o produto congelado nos principais hipermercados do país e o
mercado externo comprou em 2007 cerca de 1.045.372 Kg de aves industrializadas no
país. O mercado está aberto, sendo o principal desafio aumentar a taxa de consumo da
população brasileira, que é de cerca de 20 gramas (g) por ano, segundo a UBA (2008).
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3. FLUXOGRAMA TECNOLÓGICO DE ABATE
O processamento industrial do abate de patos e marrecos é dividido basicamente
nas seguintes etapas (Figura 4):
Pendura
Insensibilização /
Escaldagem /
Banho de cera
Resfriamento
Depilador
Toalete
Remoção da Cloaca
Eventração
Evisceração
Separação de
Inspeções Pós Mortem
Toalete
Pré - Chiller
Chiller
Gotejamento

Recheio

Cortes

Recebimento de miúdos

Embalagem Primária
Túnel de Congelamento
Embalagem Secundária
Câmara de Estocagem

Expedição

Figura 4 – Fluxograma do abate dos patos e marrecos
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3.1 . ÁREA SUJA
3.1.1. RECEPÇÃO DE AVES
Área destinada à recepção das aves no abatedouro, em plataforma coberta,
protegida dos ventos predominantes e da incidência direta dos raios solares (BRASIL,
1998).
Todas as aves que chegam ao matadouro devem ter passado por um jejum
alimentar mínimo de seis horas na granja, recebendo dieta hídrica até o momento do
carregamento. As aves são geralmente provenientes de aviários integrados, com
distância máxima de 60 quilômetros (km) do frigorífico. As aves chegam
acondicionadas em caixas de transporte com a quantidade ideal (aproximadamente 7
aves por gaiola) evitando a suberlotação que leva ao movimento excessivo das aves,
gerando contusões, hematomas, fraturas.O número excessivo de aves pode levar a morte
por insuficiência respiratória, pela falta de aeração.
O caminhão após todas as gaiolas descarregadas deve seguir para uma área de
limpeza, onde é feita a lavagem com água e detergente sob média e alta pressão,
seguido de desinfecção. Somente após a higienização ele poderá retornar para carregar
as gaiolas vazias higienizadas para efetuar novo carregamento. Segundo Portaria n° 210
do MAPA (BRASIL, 1998), não é permitida a higienização de veículos transportadores
de aves vivas nas áreas de descarga junto a plataforma de recepção.
Neste local é realizada a inspeção ante-mortem pelo Serviço de Inspeção Federal
(SIF) (BRASIL, 2006b).
3.1.2. INSPEÇÃO ANTE-MORTEM (IAM)
O principal enfoque da IAM era o exame visual dos lotes de aves destinadas ao
abate, mas a partir da publicação da Instrução Normativa N° 17, de 2006 do Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento, na qual consta o “Plano Nacional de
Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle”, o
serviço de IAM acabou voltando grande parte do seu trabalho para uma tarefa mais
burocrática, que é a verificação documental para que as aves sejam consideradas aptas
ao abate, levando em consideração sua condição sanitária.
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A IAM inicia-se 24 horas antes do abate, quando os Médicos Veterinários
oficiais recebem os documentos necessários, que são a programação do abate, a Guia de
Trânsito Animal (GTA) e o Boletim Sanitário (também chamado de Declaração
Adicional). Nesse momento, são analisados os dados dos documentos verificando se há
consistência nas informações e se não há nenhum motivo para impedir o abate.
Juntamente com este documento, no dia do abate receberá ainda a Ficha de
Acompanhamento do Lote, a GTA, a Ordem de Carregamento, a Programação de Abate
e a Nota Fiscal do Produtor, confrontando novamente as informações, verificando a sua
consistência.
Os principais objetivos da IAM são:
- Detectar doenças que não seja possível a identificação no exame postmortem;
- Evitar o abate de aves com repleção do trato gastrointestinal (TGI);
- Identificar lotes de aves tratados com medicamentos (por meio da
Declaração Adicional);
- Identificar lotes de aves com suspeita de doença de alta mortalidade (por
meio da Declaração Adicional);
- Evitar o abate em conjunto de aves que justifiquem o abate separado.
Antes de serem abatidas, as aves precisam realizar um jejum de no mínimo 6 a 8
horas, que se inicia no aviário com a retirada da ração. Ao chegarem ao abatedouro, o
ideal é que não sejam abatidas imediatamente, mas tenham um momento de descanso,
recebendo ventilação e aspersão de água, ainda alojadas dentro do caminhão. Isso por
que o jejum evita que sejam abatidas aves com o TGI cheio, que provocará durante o
processo de abate (como por exemplo, durante a evisceração), rompimentos e
contaminações na carcaça, sendo estas contaminações uma das principais causas de
condenações em abatedouros; e com o descanso das aves evita-se o estresse, fazendo
com que a empresa obtenha um produto final de melhor qualidade, visto que estudos
relatam, e já é visível na prática, a interferência negativa do estresse na carne das aves,
semelhantemente como ocorre nos suínos, produzindo a carne PSE que possui
propriedades funcionais indesejáveis, como por exemplo, cor pálida e baixa capacidade
de retenção de água, fazendo com que o produto possua baixa aceitação pelos
consumidores e um menor rendimento na produção industrial.
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A recepção das aves deve ser monitorada no matadouro-frigorífico, pois é de
suma importância à identificação dos tratamentos utilizados nas aves para detectar o
atendimento ou não, do período de carência estipulado para as drogas veterinárias e se
há a presença de drogas ou metabólitos em nível inaceitável nas aves vivas. Este dado é
obtido através do Boletim Sanitário.
Também através da Declaração Adicional (Ficha do Produtor) podemos ter
acesso à porcentagem de mortalidade ocorrida no aviário. Se houver uma mortalidade
maior que 10% no alojamento e maior que 1% durante o transporte, é levantado a
suspeita de problema sanitário. Nesse momento o SIF solicita ao responsável da
empresa o motivo dessa alta mortalidade, e ela é responsável por buscar junto ao
fomento o motivo desse índice. Se a empresa assegurar que não é um problema
sanitário, o abate é liberado, mas realiza-se sempre uma necrópsia para um maior
respaldo. Se a empresa não afirmar a ausência de problema sanitário, o relato da
situação é encaminhado a uma unidade da Defesa Sanitária, a Unidade Técnica local. O
serviço de inspeção analisa as informações enviadas e se há a necessidade de análise
laboratorial, onde é enviado swab da traquéia, swab da cloaca e soro coletado da asa,
para detecção de Influenza e Newcastle.
No recebimento do Boletim Sanitário, o Serviço de Inspeção pode obter a
informação de que o lote foi acometido por doenças que justifiquem o abate em
separado. Diante dessa informação o lote é abatido no final do turno, na chamada
Matança de Emergência Mediata. Já a Matança de Emergência Imediata é realizada
quando o abate do respectivo lote precisa ser realizado com urgência, como, por
exemplo, no caso de um acidente do veículo transportador das aves, tendo muitas aves
feridas que precisam ser abatidas imediatamente tendo em vista o bem-estar animal que
preza que as aves sejam livres de toda dor e desconforto.

3.1.2.1 EXAME CLÍNICO DAS AVES:

É realizado pelo auxiliar de inspeção do SIF conforme o Plano Nacional de
Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle, que
tem como principal objetivo, detectar as doenças que não são possíveis identificar no
exame post-mortem.
As doenças não identificadas no exame post-mortem e que são alvos da IAM são
as doenças neurológicas. Por isso, realiza-se o exame visual das duas primeiras gaiolas
17

de cada lote destinado ao abate, onde se observa o comportamento das aves em pé e em
movimento, examinam-se cavidades nasais, boca, olhos e cloaca, e faz-se o exame das
patas, pele e empenamento. As principais alterações nas aves vivas são: alterações
neurológicas (paralisia das pernas e asas, postura irregular, andar em círculos,
movimentos de pedalagem, andar em ré, torcicolo), alterações do sistema respiratório
(corrimento nasal, tosse, espirros), alterações na face (inchaço, cianose), nos olhos
(conjutivite, ausência de reflexo ocular), na cloaca (fezes aderidas às penas, sangue nas
fezes), e alterações na pele/empenamento (hemorragias, desidratação, aves apáticas,
tristes, penas arrepiadas) (BRASIL, 2006a).
3.1.3. PENDURA
As aves são penduradas manualmente pelos pés em ganchos individuais em
nórea suspensa (nórea da sangria), este procedimento deve evitar dor, agitação, lesões e
contusões, preconizando o Abate Humanitário (BRASIL, 2000). Deve haver um parapeito no decorrer da nórea até o túnel de sangria que conduz a insensibilização, este
serve para apoio do peito das aves, minimizando o estresse e fraturas.
Esta seção deve possuir menor intensidade de luz, pois ambientes com pouca luz
causam menos estresse e excitação nas aves.
As gaiolas vazias seguem para o setor de higienização. Em seguida são
recolocadas nos caminhões já limpos e desinfetados para novo carregamento.
3.1.4. INSENSIBILIZAÇÃO
O intuito deste procedimento é induzir a ave a uma inconsciência à dor e
amenizar o estresse durante o sacrifício e sangria, imobilizando a ave e evitando assim,
convulsões e contusões. É uma etapa importante do processo tanto para bem estar
animal quanto para qualidade das carcaças e cortes. A insensibilização é realizada por
eletronarcose sob imersão em água, no qual as aves, já penduradas em ganchos
individuais, são conduzidas por uma nórea a uma cuba com água, onde recebem o
choque elétrico através da imersão em grupo da cabeça. O choque é do tipo corrente
alternada. É de extrema importância manter o nível de água da cuba, para que não
ocorra de as aves menores não passarem pela imersão ou conseguirem erguer a cabeça.
O equipamento dispõe de registros de voltagem, amperagem e freqüência, sendo
ajustado de acordo com a espécie, tamanho e peso das aves, considerando-se ainda a
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extensão a ser percorrida sob imersão. A insensibilização não deve promover a morte
das aves e é seguida da sangria logo após seu término, atendendo a legislação que
preconiza o prazo máximo de 12 segundos (BRASIL, 1998).
Após a insensibilização, a ave apresenta perda da postura, fechamento dos olhos,
convulsões clônicas e tônicas. Dentre os inconvenientes deste procedimento, estão o
salpicamento hemorrágico em alguns músculos, por elevação excessiva da pressão
sanguínea e também hemorragias nas asas, coloração avermelhada da pele, dificuldade
de depenagem, ossos quebrados e manchas de sangue ou coágulos do peito.
3.1.5. SANGRIA
A operação de sangria é efetuada com as aves contidas pelos pés, em ganchos de
uma nórea, logo após a insensibilização e é realizada através do corte das veias
jugulares e artérias carótidas.
Para atender a preceitos religiosos e requisitos de países importadores, realiza-se
o abate Halal, que preconiza a sangria manual, com a ave voltada para a Meca,
conseqüentemente para o por do sol e com a presença de um muçulmano que deve
pronunciar a frase Bismilah (em nome de Alá) anteriormente ao abate de cada ave,
atendendo assim a preceitos religiosos islâmicos que são requisitos de clientes. A
eficiência do procedimento depende do corte eficiente dos vasos e do tempo entre
insensibilização e sangria.
Em seguida, as aves passam para o túnel de sangria, preferencialmente de
material inoxidável, sendo que o fundo da calha deverá possui declividade acentuada
em direção aos pontos coletores, o comprimento do túnel corresponde ao espaço
percorrido pela ave, no tempo mínimo de três minutos para que ocorra o escoamento
total de sangue, antes do qual não é permitida qualquer outra operação. O sangue
coletado poderá ser destinado para industrialização, em fábrica de subprodutos, onde é
transformado em farinha de sangue.
A partir da sangria, todas as operações são realizadas continuamente, não sendo
permitido o retardamento ou acúmulo de aves em nenhuma de suas fases, até a entrada
das carcaças nas câmaras frigoríficas (BRASIL, 1998).
Esta seção deverá dispor de lavatórios de mãos, com esterilizadores de fácil
acesso aos funcionários, com temperatura controlada de 85°C e tempo de imersão
utilizado de três segundos.
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3.1.6. ESCALDAGEM
O objetivo do processo de escaldagem é facilitar a remoção mecânica das penas
através do amolecimento do bulbo piloso, além de remover impurezas e sangue da
superfície externa das aves.
A escaldagem é executada logo após o término da sangria, por imersão em
tanques com água aquecida entre 53 e 60°C, com borbulho de ar, construído de material
inoxidável, que apresenta sistema de controle de temperatura e renovação contínua de
água, de maneira que em cada turno de trabalho (oito horas) seja renovado o
correspondente ao seu volume total (BRASIL, 1998). O método de imersão possui a
vantagem de ser barato e contínuo, porém, existem grandes desvantagens, como,
contaminação cruzada por resíduos da ferida de sangria presente no exterior na carcaça
e conteúdo intestinal por relaxamento da cloaca em água quente. Também a deficiência
no ajuste de temperatura pode causar perdas em cortes, principalmente em peito, por
endurecimento, encolhimento e cozimento. Por isso, é de extrema importância nesta
etapa o controle de temperatura e vazão de água, sendo um ponto de controle no
matadouro.
3.1.7. DEPENAGEM
A depenagem é mecanizada, executada com as aves suspensas pelos pés e
processadas logo após a escaldagem, sendo composta por depenadeiras contendo dedos
em luva de borracha, sendo rotativos e realizando a remoção mecânica das penas e
cutícula das pernas, que são carreadas para a calha de coleta.
Para evitar acúmulo de penas no piso deve existir a calha de transporte contínuo
das penas, conduzidas para o setor de coleta, com inclinação de 3%. As penas podem
ser conduzidas à fábrica de subprodutos para a fabricação de farinha de pena.
É importante avaliar a velocidade de rotação, regulagem para peso e tamanho
das aves e defeitos no equipamento, já que este pode ser responsável por rompimento de
pele, músculo e fraturas, principalmente nas asas, causando perdas em cortes. A
eficiência da depenagem é avaliada pela presença de penas nas asas, sambiquira e
cutícula nas pernas.
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3.1.8. TANQUE DE CERA
Após a depenagem, as aves são mergulhadas em um tanque contendo uma
mistura de produtos aquecidos a uma temperatura de aproximadamente 85°C, ficando
aderida sobre toda a superfície corpórea da ave. A mistura após o aquecimento adquire
um aspecto de mel.
Esta etapa é realizada para melhorar a efetividade da depenagem, pois patos e
marrecos são abatidos em um período em que as aves já desenvolveram os chamados
“canudos” (base das penas).
3.1.9. TANQUE DE RESFRIAMENTO
Após o banho em cera, as aves são mergulhadas no tanque de resfriamento, este
tanque possui água potável e gelo, com o intuito de que a cera fique aderida à pele,
facilitando posteriormente a remoção das penas remanescentes.
3.1.10. DEPILAÇÃO
A depilação é mecanizada, executada com as aves suspensas pelos pés por
depenadeira contendo dedos em luva de borracha, sendo rotativos e realizando a
remoção mecânica das penas e cutícula das pernas aderidas na cera.
Para evitar acúmulo de cera no piso devem existir calhas ou receptores coletores.
3.1.1.1 TOALETE
As aves passam por um chuveiro de aspersão com água clorada a 2 ppm sob
adequada pressão, com jatos orientados no sentido de que toda a carcaça seja lavada,
seguindo para a área de evisceração (BRASIL,1998). Este procedimento é realizado
para retirar as sujidades e restos de penas presentes na carcaça, delimitando a área suja
da área limpa.
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3.2. ÁREA LIMPA
3.2.1. EVISCERAÇÃO
É dita como início da área limpa do abate. É executada em instalação própria e
isolada da área suja (escaldagem e depenagem), compreendendo desde a operação de
corte do pescoço até o toalete final das carcaças.
Na evisceração não automatizada será, obrigatoriamente, realizada com aves
suspensas em ganchos de material inoxidável (nórea), presos em trilhagem aérea
mecanizada, sob a qual deverá ser instalada uma calha de superfície lisa e de fácil
higienização (Figura 5), de modo que as vísceras não comestíveis sejam captadas e
carreadas para os coletores, ou conduzidos a graxaria. Todas as operações que compõem
a evisceração e ainda a “Inspeção de Linha” são executadas ao longo dessa calha.

Figura 5 – Setor de Evisceração

3.2.1.1. Extração de cloaca;
É realizada por uma máquina que faz o rodelamento, corte e extração da cloaca,
em média cinco centímetros do reto.
3.2.1.2 . Abertura do Abdômen
É realizada manualmente, realizando-se o corte da pele e músculos abdominais.
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3.2.1.3 . Eventração (exposição das vísceras)
É realizada manualmente expondo o pacote de vísceras completo. Após esta
etapa, as carcaças e vísceras passam pela inspeção post-mortem, que é realizada pelo
SIF.
3.2.1.4 . Inspeção Post-Mortem
O sistema de ganchos de material inoxidável, em trilhagem aérea, está instalado
da forma que permite fácil desvio das carcaças suspeitas e eficiente trabalho da inspeção
final.
O Departamento de Inspeção Final (DIF) é responsável pelos destinos das aves,
sendo que carcaças podem ser liberadas, condenadas parcialmente ou totalmente
(BRASIL, 2006c).
3.2.1.5 . Retirada das Vísceras
É realizada de forma manual, separando as vísceras comestíveis das não
comestíveis. A seqüência é coração, fígado e moela. As moelas são abertas para permitir
perfeita lavagem interna e remoção total da cutícula. É retirado o saco pericárdio, assim
como a vesícula biliar. Os miúdos, (moela, coração e fígado) são pré-resfriados,
imediatamente, após a separação. Acúmulo de miúdos para processamento não é
permitido (BRASIL, 1998).
O pré-resfriamento é feito em resfriadores por imersão em água, obedecendo à
temperatura máxima de 4ºC e renovação constante da água, na proporção mínima de 1,5
litros por quilo de produto.
3.2.1.6 . Revisão da Carcaça
É feita por funcionários do estabelecimento, não deixando passar nenhuma
carcaça com contaminação gastrointestinal ou biliar.
3.2.1.7 . Toalete
O toalete é automatizado retirando o conjunto papo, traquéia e esôfago, logo
após é retirado o pescoço e a pele do mesmo.
3.2.1.8 . Remoção do Pulmão
Os pulmões são retirados por meio de sistema de vácuo.
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3.2.1.9 . Lavagem final (externa e internamente)
É realizada por um chuveiro de água sob pressão, com vazão de 1,5 litros por
ave, atendendo a Portaria nº 210 do MAPA. Os jatos de água provem de várias direções,
a fim de retirar as sujidades da carcaça, diminuindo sua contaminação antes da entrada
no pré-chillers.

Não é permitida qualquer manipulação das carcaças após o

procedimento de lavagem (BRASIL, 1998).

3.2.2

PRÉ-RESFRIAMENTO
3.2.2.1. Pré-Resfriamento das carcaças

Este processo visa retardar o desenvolvimento de microorganismos próprios das
aves ou adquiridos no processo de abate. O objetivo é que ao final desta etapa, as
carcaças tenham uma queda significativa da temperatura, chegando no máximo a 7°C ao
final do sistema.
O sistema de pré-resfriamento de carcaças é realizado em tanques de imersão
dispostos em série, denominados chiller (Figura 6). Estes são de aço inoxidável e
possuem um sistema de rosca sem fim, que conduz continuamente as carcaças, além de
um sistema de renovação de água em contracorrente, o qual é de importância tanto para
a temperatura, mas principalmente para a contaminação, já que a água deve sair do
menos contaminado para o mais contaminado. Possuem também um sistema de
borbulho, com função de aumentar o movimento e permitir maior taxa de resfriamento,
prevenindo a formação de camadas térmicas na superfície do produto. Sem agitação, a
água em contato com a superfície da carcaça poderia aquecê-la até o equilíbrio térmico,
não permitindo mais trocas de calor (OLIVO, 2006). Esse sistema possui a desvantagem
da contaminação cruzada entre carcaças, por isso dá-se a importância da renovação
contínua mínima de água. O problema é agravado pelo fato de as bactérias se aderirem
na pele, não sendo removidas facilmente pela lavagem (OLIVO, 2006).
O sistema de pré-resfriamento possui equipamentos que permitem o controle,
com registro constante da temperatura da água do tanque e do volume de água renovada
(hidrômetros), porém no cálculo de vazão, não se inclui a água necessária para encher o
tanque. Além da água gelada, é adicionado gelo nos tanques, conforme necessidade para
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manutenção da temperatura. A temperatura da sala também é controlada a, atendendo a
Portaria nº 210 do MAPA (BRASIL, 1998), que preconiza a no máximo 12°C.

Figura 6 – Saída do Sistema de Pré-Resfriamento

3.2.2.2 . Pré-chiller
Este tanque possui renovação de 1,5 litros de água por carcaça e temperatura da
água máxima de 16°C, sendo o tempo máximo permitido para que a carcaça permaneça
neste de 30 minutos (BRASIL, 1998). Este tanque tem a função de diminuir a
temperatura da carcaça, a qual passa de 42°C para 25°C em média, o que é bom, já que
a queda abrupta de temperatura pode promover o encurtamento das fibras musculares
pelo frio, o que leva a diminuição da maciez da carne, mesmo que as fibras brancas
sejam menos sensíveis a este fenômeno (OLIVO, 2006).
3.2.2.3 . Chiller
Com renovação de um litro de água por carcaça e temperatura da água ao final
do segundo de 4°C. A função deste é resfriar a carcaça e inibir a proliferação
microbiana. O tempo de permanência das carcaças no chiller é de em média 30 a 40
minutos cada. As carcaças devem sair ao final este com temperatura máxima de 7°C
(BRASIL, 1998).
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3.2.2.4 . Gotejamento
As carcaças saem do chiller e seguem imediatamente para a calha de
gotejamento, para a realização do escoamento do excesso de água retida na carcaça
adquirida no processo de pré-resfriamento. Segundo a Portaria nº 210 do MAPA
(BRASIL, 1998), o percentual de água retida nas carcaças não deve ultrapassar 8 % com
relação ao seu peso após o gotejamento. O nível de absorção é dependente da resistência
e temperatura da água no tanque (OLIVO, 2006).
3.2.2.5 . Pré-resfriamento de miúdos, pés e pescoço
O pescoço, pés, moela, fígado e coração são encaminhados para o sistema de
pré-resfriamento em chillers próprios. A renovação de água é de 1,5 litros para cada
quilo de miúdos e a temperatura da água ao final do chiller deve ser de no máximo 4°C,
a temperatura é mantida por adição de água gelada e gelo. A temperatura de pés e
pescoço ao final do chiller não deve ultrapassar 7°C e de miúdos, 4°C (BRASIL, 1998).
Após resfriados, são classificados e embalados.

3.2.3. ESPOSTEJAMENTO (Sala de Cortes)
É realizado em sala exclusiva (Figura 7), climatizada por sistema de refrigeração
automático, com temperatura ambiente média de 10° C, a qual é mensurada e controlada
e os cortes devem apresentar temperatura máxima de 7°C, atendendo a Portaria nº 210
do MAPA (BRASIL, 1998).
De acordo com a Portaria nº 210 do MAPA (BRASIL, 1998), os cortes são
partes ou frações de carcaça, com limites previamente especificados (BRASIL, 2003),
com osso ou sem osso, com pele ou sem pele, temperados ou não, sem mutilações e/ou
dilacerações (OLIVO, 2006).
Todos os produtos passam por uma classificação visual, para atender a padrões de
qualidade.
A seção também deve dispor de lavatórios de mãos e esterilizadores de facas, com
um sistema de controle e registro da esterilização de utensílios durante os trabalhos na
seção.
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Figura 7 – Setor de Espostejamento
3.2.4. SALA DE RECHEIO
É uma sala específica, separada da sala de cortes, com intuito de evitar a
contaminação entre produtos recheados e in natura. Nela é realizada a adição do recheio
no interior das carcaças previamente selecionadas, após são fechadas, pesadas e
embaladas. (Figura 8)

Figura 8 – Setor de Recheio
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3.2.5. EMBALAGEM PRIMÁRIA
Posteriormente à sua manipulação, os produtos são embalados em embalagens
primárias, seguindo para a frigorificação. (Figura 9)
Os rótulos das embalagens dos produtos precisam ser autorizados pelo MAPA,
conter o carimbo oficial da Inspeção Federal e número do SIF local, e possuir
informações obrigatórias como: a informação da presença ou ausência de glúten,
instruções de uso, preparo e conservação de produtos de carne de aves e seus miúdos,
auxiliando o consumidor no controle do risco associado ao consumo de alimentos nos
quais o microrganismo Salmonella spp. possa estar presente, entre outras informações já
conhecidas (BRASIL,1998).

Figura 9 - Embalagem Primária

3.2.6. TÚNEL DE CONGELAMENTO
Os produtos seguem da embalagem primária para o túnel de congelamento,
neste o produto fica disposto sobre bandejas. O ar provém de ventiladores instalados em
todo o comprimento do túnel. A temperatura no túnel deve ser inferior a -22°C
(BRASIL, 1998). O tempo de permanência do produto varia conforme seu tipo,
geralmente seis a doze horas, sendo que os que atingem a temperatura ideal vão sendo
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retirados ao mesmo tempo em que entram novos produtos, em fluxo contínuo, por
bandejas. Os produtos saem do túnel com temperatura de – 18°C para mercado externo
e -12°C para mercado interno.
O processo de congelamento de carnes é a transformação do estado físico
líquido da umidade e de outros componentes coloidais, para o estado sólido, com
remoção da energia do sistema. Quando a carne sofre o congelamento, as reações
bioquímicas e os ventos físicos não cessam, apenas diminuem de velocidade, isso é
importante, pois o processo de congelamento conserva a carne com qualidade por certo
período, não indefinidamente (OLIVO, 2006). O congelamento é um dos métodos de
conservação mais utilizados, devido a sua versatilidade e custo, sendo essencial no
processo industrial.

3.2.7 EMBALAGEM SECUNDÁRIA
Após a carcaça atingir a temperatura esperada no túnel de congelamento é
acondicionado em caixa de papelão (embalagem secundária), devidamente identificada.
Os produtos devem ser acondicionados conforme peso especificado, todos devem
possuir data de fabricação, validade e número de lote, os quais são de grande
importância para o sistema de rastreabilidade.
3.2.8

ESTOCAGEM

Os produtos acondicionados nas embalagens secundárias ficam estocados nas
câmaras de estocagem. As câmaras possuem capacidade variável e devem manter a
temperatura do produto conforme o mercado consumidor. Para o mercado interno deve
ser mantida em -12ºC e para o mercado externo a temperatura é de - 18ºC.
3.2.9 EXPEDIÇÃO
O setor está isolado dos demais, com refrigeração controlada a 12°C. É realizada
a conferência de quantidade de caixas ou blocos, data, temperatura, qualidade visual das
caixas, selo lacre do SIF e rótulo de produto. Também é realizada a avaliação do
container ou caminhão, verificando as condições higiênicas externas e das câmaras
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frigoríficas (parede, piso, teto e estrados), se não há objetos ou insetos, condensação,
bem como o funcionamento do sistema de frio. Este procedimento é executado por um
funcionário de qualidade, que também confere placa, número de container, produtos e
temperatura, para preenchimento do check list de carregamento. Após este
procedimento, o veículo pode ser liberado para carregamento.
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4.

DIFERENCIAL NO ABATE DE PATOS E MARRECOS
Os patos e marrecos são aves que possuem uma longevidade maior quando

comparada ao abate de frangos, estas aves são abatidas entre os 42 e 50 dias de idade,
fator que propicia um maior desenvolvimento do empenamento, ou seja, as penas ficam
mais aderidas à pele e formam os chamados “canudos”, dificultando o processo de
limpeza da pele. Por este motivo no abate de patos e marrecos, diferente de frango, as
aves passam por um processo de toilete após a depenagem, ou seja, as aves recebem um
banho em cera aquecida, este procedimento irá facilitar a remoção da base da pena
(“canudos”). Esta cera aquecida irá formar uma película sobre a pele de coloração
caramelo, que ficará firmemente aderida, de forma que as aves ao passarem novamente
na depenadeira, esta cera se desprenderá removendo os canudos remanescentes.
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5.

PRINCIPAIS CONDENAÇÕES E SUAS CAUSAS
As causas de condenações estão relacionadas à falhas no manejo do aviário e

operações industriais, acarretando um prejuízo significante para o estabelecimento.
As principais causas de condenações para melhor entendimento podem ser
divididas em dois grupos: causas patológicas e causas não patológicas.
5.1.

CAUSAS PATOLÓGICAS

São aquelas provenientes de lesões e enfermidades, sendo que estão relacionadas
com a época do ano. Dependendo do grau da doença a condenação pode ser parcial ou
total da carcaça (OLIVO, 2006).
5.1.1. ABSCESSO
A forma mais encontrada de abscesso é o calo de peito, ocorre geralmente por
ação de um agente irritante que provoca a lesão inicial, depois vem a inflamação,
formação de pus e posteriormente o encapsulamento. Ocorrem devido a super lotação e
manejo inadequado (BERCHIEI, 2000).
- Destino: abscessos restritos a condenação é parcial, se for generalizado à
condenação é total.
5.1.2. AEROSSACULITE
São observados pontos amarelos nos sacos aéreos, decorrente da inflamação, em
estágio avançado é encontrado pericardite e peritonite.
- Destino: condenação parcial quando for restrito ao saco aéreo e não
houver comprometimento da carcaça, associado à pericardite e pneumonia a é
condenação total.
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5.1.3. ARTRITE
É um processo inflamatório da articulação causando aumento de volume a
supuração das mesmas. As causas da artrite podem estar relacionadas com a nutrição,
causa infecciosa ou articular.
- Destino: condenação parcial cortando na articulação superior a afetada. A
condenação é total se houver comprometimento da carcaça.
5.1.4. SÍNDROME ASCÍTICA
Caracteriza-se pelo extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos e seu
acúmulo na cavidade abdominal.
- Destino: segundo a Circular 160/91/SECAR/DIPOA (BRASIL, 1991), as
carcaças que apresentarem apenas hidropericardite e pequena quantidade de liquido
abdominal de cor clara, sem aderência e sem nenhum outro comprometimento ou
alteração, liberam-se as mesmas para consumo, condenando as vísceras, fígado e
coração.
Quando as carcaças se apresentarem com distensão abdominal decorrente da
presença de grande quantidade de líquido ascítico no abdome e/ou hidropericardite e
também outras alterações como congestão sangüínea, cianose, caquexia, deverão ser
totalmente condenadas.
No matadouro com qualquer carcaça com característica de síndrome ascítica a
carcaça é condenada totalmente.
5.1.5. CELULITE
É provocada pela infecção bacteriana que ocorre através de solução de
continuidade existente na pele. O freqüente isolamento de Escheria coli das lesões de
celulite e a posterior reprodução experimental desta patologia a partir da inoculação de
amostras de E.coli, comprovam que este microrganismo é o responsável por este tipo de
lesão. (BRITO, 2007)
Apresenta-se na forma de edema ou placas caseosas de cor branca á amarelada,
localizadas a baixo da pele, principalmente no abdômen, coxas e ponta do externo.
- Destino: condenação parcial quando esta for localizada, se generalizada
condena-se toda a carcaça.
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5.1.6. CAQUEXIA
Caracterizada pelo atrofiamento da musculatura peitoral, ausência quase total de
gordura e coloração violácia da musculatura. Está relacionado com a qualidade de aves
alojadas, manejo inadequado, temperatura ambiental, sanidade, consumo de água e
ração, taxa de lotação.
- Destino: de acordo com o Artigo nº 232 do RIISPOA (BRASIL, 1952) Os animais caquéticos devem ser rejeitados, sejam quais forem às causas a que esteja
ligada ao processo de desnutrição, ou seja, condenação total.
5.1.7. DESIDRATAÇÃO
A pele apresenta-se seca e aderida a musculatura, que também estará seca com
coloração escura. As vísceras se apresentam congestas e escuras, principalmente os
intestinos.
- Destino: condenação total da carcaça e vísceras (BRASIL, 1998).
5.1.8. NEOPLASIA
São formações anormais dos tecidos, degeneradas, deformadas em relação ao
tecido normal da carcaça. São causados pelo crescimento desordenado das células.
- Destino: Segundo o Artigo nº 234 RIISPOA (BRASIL, 1952) - A presença
de neoplasias acarretará rejeição total, exceto no caso de angioma cutâneo circunscrito,
que determina a retirada da parte lesada.
5.1.9. DERMATOSE
É um processo patológico caracterizado pela inflamação purulenta aguda e
difusa do tecido subcutâneo, podendo envolver camadas musculares, essas alterações
ocorrem mais na área situada entre na coxa e a linha média do corpo. É identificada
através do aumento da espessura da pele e mudança de coloração que varia de amarelo
brilhante, amarelo opaco a marrom avermelhado (BERCHIEI, 2000).
- Destino: condenação total se a inflamação for generalizada, se esta estiver
restrita é condenação parcial.
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5.1.10. SALPINGITE
É uma inflamação do oviduto das aves, causada por bactérias, observa-se uma
massa caseosa no oviduto (BRASIL, 1998).
- Destino: quando for restrita ao oviduto a condenação é parcial, se tiver
associada à colibacilose é condenação total.
5.1.11. COLIBACILOSE
É causada pela bactéria Escherichia coli, e pode se apresentar na forma de
coliseptecemia ou coligranulomatose( BERCHIEI, 2000).
A manifestação da doença é extra-intestinal, na forma colispticêmica, são
encontradas lesões purulentas e/ou caseosas como peritonite, pericardite, aerossaculite,
salpingite, hepatite na maioria das vezes associadas. Na forma de granulomatose são
identificados nódulos duros, brancos ou amarelados em forma de “couve flor” no
fígado, baço ou intestino.
- Destino da carcaça: condenação total.
5.2.

CAUSAS NÃO PATOLÓGICAS
Representam uma grande perda de carcaça no abatedouro devido às falhas da

equipe de apanha durante o carregamento, o transporte, pendura, equipamentos e
utensílios de abate.
5.2.1. CONTAMINAÇÃO
É devido a um problema na evisceração. Pode ser de várias causas, biliar, fecal e
gástrica, que ocorrem nas fases de eventração e evisceração.
- Destino: condenação parcial se a área contaminada for restrita, com a
remoção da parte atingida, se a contaminação for interna, aproveitam-se asas, coxas e
peito desossado. Se a contaminação for generalizada é condenação total (BRASIL,
1998)
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5.2.2. CONTUSÃO
É um hematoma na musculatura, causado pelo rompimento dos vasos
sanguíneos, com ou sem o envolvimento da pele, sem a descontinuidade do osso
(BERSOT, 2006).
- Destino: a condenação é parcial com a remoção das áreas atingidas, a
condenação é total se houver comprometimento da carcaça com lesões generalizada.
5.2.3. FRATURA
É a descontinuidade do osso, podendo haver rompimento da musculatura e dos
vasos sanguíneos (BERSOT, 2006).
- Destino: condenação parcial removendo a parte atingida e condenação
total se a carcaça estiver comprometida.
5.2.4. ESCALDAGEM EXCESSIVA
É o rompimento da pele e músculos, pela alta temperatura e alto tempo de
permanência da ave no tanque de escaldagem. A carne adquire o aspecto de cozida.
- Destino: condenação parcial com aproveitamento das partes não atingidas
e condenação total quando a carcaça está toda comprometida (BRASIL, 1998).
5.2.5 SANGRIA INADEQUADA
É ocasionada devido a má secção das veias jugulares e artérias carótidas. É
caracterizada pela coloração avermelhada da pele, principalmente região da cabeça e
pescoço.
- Destino: condenação total (BERSOT, 2006).
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CONCLUSÃO

O Brasil atualmente dispõe de produtores e frigoríficos localizados nos estados
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar da grande
distribuição estrutural para produção e industrialização de marrecos e patos, o setor é
carente em informações técnicas científicas, teóricas e práticas para aperfeiçoamento da
cadeia produtiva de marrecos e patos. Tais condições obrigam produtores, profissionais
e indústrias a uma adaptação para o cumprimento das exigências especificadas pela
legislação vigente.
Comparativamente, um abatedouro de patos e marrecos se diferencia em alguns
pontos ao longo do fluxograma de abate comparado ao abate de frangos, ou seja, os
patos e marrecos possuem uma etapa a mais a ser executada, a utilização de um banho
de cera nas carcaças em uma composição de produtos para facilitar a retirada do
empenamento remanescente (canudos) e uma quantidade maior de funcionários para o
toalete final. Este diferencial reflete diretamente no custo agregado ao produto final.
Desta forma o produto torna-se mais caro, fator que interfere na comercialização. Outro
fator que interfere no custo é a baixa divulgação, o mercado fica limitado às regiões que
possuem costumes regionais pelo consumo do produto.
O mercado interno está aberto e a expansão é possível, sendo o principal desafio
aumentar a taxa de consumo da população brasileira, que é de cerca de 20 gramas (g)
por ano. São necessárias ações efetivas na divulgação promocional direcionada ao
consumidor em geral, talvez seja este o ponto principal, ainda se tem a falsa informação
que carne de marreco e pato é dura. Em uma produção industrial os animais são criados
e abatidos com menos de 60 dias e possuem características organolépticas ideais para
consumo.
Quanto ao mercado externo, faltam parcerias comerciais sólidas, uma vez que o
Brasil dispõe de empresas com capacidade tecnológica para atender um mercado
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extremamente exigente. Faz-se necessária a participação do Brasil em feiras
internacionais e a divulgação e promoção de seus produtos, junto aos países
potencialmente compradores e consumidores de marrecos e patos.
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ANEXO
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ANEXO 1– Produção de marrecos e patos em número de cabeças e quilogramas no período de 2003 a
2007 nos diferentes estados brasileiros.

Fonte: UBA/UBEF (2008)
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