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RESUMO
As condenações de carcaças de frangos são comuns nos frigoríficos brasileiros e ocasionam perdas qualitativas e
quantitativas de carne e, consequentemente, geram perdas financeiras ao setor avícola. Uma carcaça é condenada
totalmente quando afetada por causas, regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que a
tornam imprópria  para  o  consumo humano.  Diante  do  exposto,  o  presente  estudo  teve  por  objetivo  identificar  as
principais causas de condenação total de carcaças de frangos e os fatores relacionados a essas. Foram analisados
dados de condenação, referentes ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, em um frigorífico localizado no
estado do Paraná. A condenação total de carcaças ocorreu em 0,8479% do total de frangos abatidos e as principais
causas foram contaminação (31,92%),  ascite (22,72%) e aspecto repugnante (20,92%).  A contaminação pode estar
associada ao tempo inadequado de jejum pré-abate e às falhas na evisceração,  a ascite  à  genética e  ao manejo
inadequado dos frangos nos aviários e o aspecto repugnante, principalmente, ao estresse pré-abate. 

PALAVRAS-CHAVE: Ascite; Contaminação; Inspeção de carcaças.

1 INTRODUÇÃO

A avicultura de corte brasileira é um exemplo de atividade e de cadeia produtiva de sucesso,
responsável pelos excelentes índices de produtividade no país (LOPES, 2011). De acordo com a
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2016), no ano de 2015, a produção brasileira de
carne de frango correspondeu a 13,146 milhões de toneladas,  mantendo o país  na posição de
segundo maior produtor mundial. Para o ano de 2017, conforme a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (2016), a produção brasileira está estimada em 14 milhões de toneladas.

Apesar  da  eficiência  produtiva,  a  intensificação  da  produção  de  frangos  e  o  sistema  de
criação adotado tem favorecido o surgimento de diversas causas, que acarretam em condenações
parcial e total de carcaças, nas linhas de inspeção durante o abate (SESTERHENN et al., 2011).

De acordo com o Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA),  qualquer  carcaça  ou  parte  da  carcaça  que
apresentar evidências de alguma doença caracterizada pela presença, na carne ou outras partes
comestíveis, de organismos ou toxinas perigosos ao consumo humano e, se existir evidência de
caráter sistêmico, deverá ser condenada (BRASIL, 1997).

Segundo  Scherer  Filho  (2009),  a  identificação  das  causas  de  condenação  e  dos  fatores
relacionados a essas possibilita uma visão mais crítica sobre a qualidade e o processo produtivo de
frangos. Para Simões et al. (2013), esses estudos podem auxiliar no aperfeiçoamento do processo
de produção e na redução das perdas econômicas ocasionadas pelas condenações. Neste contexto,
o presente estudo teve por objetivo identificar as principais causas de condenação total de carcaças
de frangos e os fatores que podem favorecer o surgimento dessas.

O artigo está estruturado em cinco seções. Primeiramente, a pesquisa é contextualizada e o
seu objetivo, apresentado.  Na segunda seção,  o método de pesquisa é descrito.  Já na terceira
seção estão os resultados e discussão e, por fim, encontram-se as conclusões e as referências.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em um frigorífico de frangos, localizado no estado do Paraná. Para o
levantamento  das  causas  de  condenação  total  de  carcaças  foram analisados  os  Relatórios  de
Inspeção, gerados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF), entre janeiro de 2012 e dezembro de
2014. Essas causas foram priorizadas utilizando-se o Princípio de Pareto que, conforme Piva (2006),
descreve a incidência de 80% dos problemas por 20% de causas.

A partir da identificação das principais causas de condenação total, foram identificados os
prováveis  fatores  relacionados  a  essas,  a  partir  de  pesquisa  bibliográfica.  Esses  fatores  foram
representados utilizando-se o Diagrama de Ishikawa, nas categorias 6M (Material, Máquina, Método,
Medida, Meio Ambiente e Mão de Obra) (ISHIKAWA, 1990).

A pesquisa classifica-se, de acordo com Vergara (2007), quanto aos fins como descritiva e
explicativa e, quanto aos meios, como bibliográfica, documental e estudo de caso. O método de
abordagem utilizado no levantamento das causas de condenação total foi o quantitativo, enquanto
que na identificação dos fatores associados às condenações, o qualitativo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No  período  de  realização  do  estudo  foram  condenadas  totalmente  933.430  carcaças,
correspondendo a 0,8479% do total de frangos abatidos. A Tabela 1 apresenta todas as causas de
condenação total, o número e o percentual de carcaças condenadas no período.

Empregando  o  Princípio  de  Pareto  constatou-se  a  contaminação,  a  ascite  e  o  aspecto
repugnante como principais causas de condenação total de carcaças, que totalizaram 75,56% das
condenações, como apresentado na Figura 1.
Observou-se que a contaminação foi a principal causa de condenação total (31,92%), seguida da
ascite  (22,72%) e  do aspecto  repugnante  (20,92%).  Semelhantemente,  no  estudo realizado por
Ferreira,  Sesterhenn  e  Kindlein (2012),  de  893.869  carcaças  condenadas  totalmente,  a
contaminação classificou-se como a principal causa (32,00%), sucedida pelo aspecto repugnante
(19,40%). Por outro lado, Maschio e Raszl (2012), de 364.915 carcaças condenadas totalmente,
identificaram a ascite (26,76%), a colibacilose (16,61%) e a sangria inadequada (14,39%) como  as
principais causas de condenação total.

Posteriormente, a partir da análise das principais causas de condenação total, foram descritos
os  fatores  que  podem  ter  favorecido  as  condenações  por  contaminação,  ascite  e  aspecto
repugnante (Figuras 2, 3 e 4, respectivamente).
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Tabela 1: Condenações totais de carcaças de frangos registradas entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014

Causas
Número de carcaças

condenadas
% em relação ao total de frangos

condenados

Contaminação 297.996 0,2707

Ascite 212.029 0,1926

Aspecto Repugnante 195.242 0,1774

Colibacilose 74.677 0,0678

Escaldagem Excessiva 47.438 0,0431

Aerossaculite 22.212 0,0202

Caquexia 19.484 0,0177

Evisceração Retardada 17.020 0,0155

Celulite 13.705 0,0124

Artrite 11.341 0,0103

Má Sangria 7.981 0,0072

Contusão/Fratura 7.704 0,0070

Dermatose 5.563 0,0050

Miopatia (MDC) 455 0,0004

Abcesso 279 0,0002

Síndrome Hemorrágica 212 0,0002

Neoplasia 84 0,0001

Septicemia 8 -

Total 933.430 0,8479
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Figura 1: Gráfico de Pareto das principais causas de condenação total
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3.1 FATORES ASSOCIADOS À CONDENAÇÃO DE CARCAÇAS POR CONTAMINAÇÃO

Entende-se por contaminação a presença de conteúdo intestinal, como fezes, no interior ou
exterior da carcaça eviscerada (MENDES; KOMIYAMA, 2011). A contaminação ocorre quando o
trato intestinal ou a vesícula biliar se rompe durante o processo de evisceração, ou ainda quando as
carcaças se contaminam pelo contato direto com os pisos do frigorífico (AMORIM NETO; MIRANDA,
2009).  Os  possíveis  fatores  associados  à  contaminação  das  carcaças  de  frangos  estão
apresentados na Figura 2.

Figura 2: Fatores associados à contaminação das carcaças 

Segundo Costa e Costa (2001) e Silva e Pinto (2009), a variação no peso dos frangos é um
fator que compromete a regulagem das máquinas, ocasionando contaminação das carcaças. 

Outro  fator  de  contaminação  é  o  tempo  inadequado  de  jejum  pré-abate,  pois,  períodos
superiores a 12 horas podem facilitar o rompimento do intestino, em decorrência do acúmulo de
gases, reduzindo sua espessura, ou então devido ao acúmulo de líquidos na vesícula (MENDES;
KOMIYAMA, 2011). Já os intervalos curtos de jejum, inferiores a 8 horas, implicam em maior risco
de contaminação pela presença de conteúdo gastrointestinal (CARDOSO et al., 2008).

No frigorífico em questão, a evisceração dos frangos é realizada de forma automatizada. De
acordo com Santos (2010), os frigoríficos que utilizam sistemas automatizados podem apresentar a
contaminação como um dos maiores problemas,  já que a regulagem inadequada das máquinas
pode favorecer  a contaminação (AMORIM NETO; MIRANDA, 2009;  FERREIRA; SESTERHENN;
KINDLEIN, 2012). Para Bonesi e Santana (2008), durante o processo de evisceração, o rompimento
de vísceras implica em contaminações, pois, nessas se concentram os maiores grupos microbianos.

Outro fator é a elevada rotatividade dos colaboradores que dificulta a contratação de mão de
obra qualificada,  comprometendo o processo de abate, uma vez que os colaboradores realizam
procedimentos de maneira inadequada, em decorrência da falta de treinamento (SAMULAK et al.,
2011).

3.2 FATORES ASSOCIADOS À CONDENAÇÃO DE CARCAÇAS POR ASCITE

A ascite  é  uma  condição  patológica,  caracterizada  pelo  acúmulo  de  líquido  na  cavidade
abdominal do frango (JACOBSEN; FLÔRES, 2008). De acordo com Amorim Neto e Miranda (2009),
é  um  problema  metabólico  que  torna  o  sangue  dos  frangos  mais  viscoso,  não  permitindo  o
sangramento adequado.
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Segundo Santos (2010), a ascite está relacionada à alta demanda de oxigênio, pois, com o
rápido crescimento dos frangos, os pulmões e o coração ficam sobrecarregados, provocando falhas
cardíacas,  danos  vasculares  e,  secundariamente,  falhas  renais,  que  resultam  na  retenção  de
eletrólitos.

Os sinais e lesões presentes na ascite indicam a participação de diversos fatores que estão
interligados aos aspectos genéticos, fisiológicos, anatômicos, nutricionais, toxicológicos, ambientais
e de manejo (JACOBSEN; FLÔRES, 2008), conforme simplificados na Figura 3.

Figura 3: Fatores associados às ocorrências de ascite 

Para o controle da ascite é necessário reduzir as condições que predispõem os frangos a um
quadro de deficiente oxigenação, sendo necessário reforçar os cuidados com: crescimento corporal
nas  duas  primeiras  semanas  de  vida;  oscilações  de  temperatura,  especialmente  no  frio,  pelo
aumento  da  demanda  de  oxigênio  para  produzir  calor;  ventilação  inadequada  nos  aviários  e;
elevados níveis nutricionais na ração (JAENISCH et al., 2001). 

Outra medida a ser adotada para a redução dos índices de ascite é o monitoramento efetivo
da síndrome nos plantéis (JACOBSEN; FLÔRES, 2008). De acordo com Santos (2010), por se tratar
de um problema de origem genética, tais recomendações servem para minimizar a manifestação da
ascite e reduzir as perdas econômicas, não sendo totalmente eficientes para eliminar o problema.

3.3 FATORES  ASSOCIADOS  À  CONDENAÇÃO  DE  CARCAÇAS  POR  ASPECTO
REPUGNANTE

São classificadas como repugnantes as carcaças que apresentarem mal aspecto, coloração
anormal ou que exalem odores medicamentosos, excrementiciais ou anormais (BRASIL, 1997). De
acordo com Venturini, Sarcinelli e Silva (2007), as alterações mais comuns observadas em frangos
condenados por aspecto repugnante são: carne com coloração vermelha escura e aspecto duro e
seco, fato conhecido como carne DFD (Dark, Firm and Dry) ou aparência pálida, mole e exsudativa,
conhecida como carne PSE (Pale, Soft and Exsudative). 

Os prováveis fatores que favorecem a ocorrência de aspecto repugnante nas carcaças estão
descritos na Figura 4.
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Figura 4: Fatores associados às ocorrências de aspecto repugnante 

De acordo com Shiraishi, Leite e Nascimento (2013), a ocorrência de carne DFD ou PSE está
associada aos estresses crônico e agudo ocorridos durante o pré-abate. Os autores mencionam que
as alterações na cor e no aspecto da carne podem ser decorrentes do estresse gerado no pré-abate,
por fatores como: transporte inadequado, falta de ventilação e calor excessivo na área de espera,
nos frigoríficos entre outros. De acordo com Praxedes (2007), esses fatores devem ser minimizados,
pois,  são  capazes  de  desencadear  transtornos  fisiológicos  que  podem  causar  alterações
bioquímicas, durante a transformação do músculo em carne, afetando a estrutura miofibrilar.

4 CONCLUSÕES

A contaminação, a ascite e o aspecto repugnante foram as principais causas de condenação
total de carcaças de frangos.

Entre  os  fatores  associados  à  condenação  total  de  carcaças  por  contaminação  estão:  a
desuniformidade no peso dos frangos, a regulagem inadequada de máquinas, o tempo inadequado
de jejum pré-abate e a falta de treinamento dos colaboradores. 

Já a ascite pode ser decorrente da genética dos animais, condições ambientais inadequadas
nos aviários, como a falta de ventilação e calor ou frio excessivos, além do manejo inadequado dos
frangos nos aviários. 

Por fim, a condenação total de carcaças por aspecto repugnante pode estar associada ao
estresse gerado aos frangos, decorrente do manejo pré-abate inadequado.
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