
MANEJO ADEQUADO DE AVES NO PERÍODO DO PRÉ ABATE 

 

ROSA, Eduarda Olivette¹, MARTINI, Isadora¹, OLIVEIRA, Gabriela1, 

MACHADO, Sandoval1, LUSA, Tatiane² 

 

INTRODUÇÃO 

Em 2017, o Brasil foi o primeiro colocado no ranking mundial de 

exportação de carne de frango (EMBRAPA Aves e Suínos, 2017). Por ser um 

país exportador, faz parte da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), 

atendendo as diretrizes internacionais de abate humanitário (RIISPOA, 2010). 

Devido ao status internacional ocupado pelo país e a importância da atividade 

envolvendo a obtenção da carne de frangos, o presente estudo pretende fazer 

uma revisão sobre o manejo correto, recomendações e medidas de bem estar 

animal para diminuir o estresse no transporte de aves. 

 

REVISÃO 

 Segundo Broom (1986) “bem estar de um indivíduo é seu estado em 

relação as suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente”, sendo uma das 

definições mais aceitas, por isso, no manejo das aves durante o pré abate, é 

fundamental que seja realizado por pessoas capacitadas e que conheçam o 

comportamento dos animais. O pré-abate é a etapa responsável pelo 

carregamento dos frangos das granjas ao abate por meio de quatro 

procedimentos que se feitos corretamente, agregam mais qualidade ao final do 

procedimento (AVIAGEM, 2013). 

a) Jejum: entre oito e doze horas antes do abate, com fornecimento 

de água mantido. (AVIAGEM, 2013). 

b) Apanha: em lotes pequenos, nas horas mais frias do dia, em 

ambiente tranquilo e com pouco barulho. Durante a noite, a utilização da luz 

azul promove baixa nos estímulos sensoriais (WSPA, 2010). 

c) Transporte: com veículos adequados que sigam a legislação e 

normas vigentes, monitorando a temperatura durante o transporte e diminuindo 

distâncias (AVIAGEN, 2013; MONLEÓN, 2013).   

d) Área de espera: no abatedouro, as aves devem estar em 

ambientes frescos e climatizados (WSPA, 2010).  

Por fim, as aves são abatidas e posteriormente, o produto é 

encaminhado aos distribuidores. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de práticas rudimentares no manejo das aves ainda existe, 

gerando estresse nos animais e impactando seu bem estar. Além de melhorar 

a vida das aves, as técnicas de manejo adequado, se forem seguidas 

corretamente, agregam mais valor e qualidade ao produto final. 
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