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RESUMO 

 

Os rebanhos ovinos estão em constante crescimento e apesar do baixo consumo da carne ovina, 

a demanda pelo consumidor é crescente. Contudo, o consumidor exige carne advinda de carcaça 

de boa qualidade, com cortes padronizados e com origem conhecida. Portanto, objetivou-se 

com o presente trabalho avaliar os processos produtivos do abatedouro da empresa Guaiuba 

Agropecuária S/A, desde a recepção dos animais até o processamento das carcaças, além do 

controle de qualidade das carcaças, procedimentos padrão de higiene operacional (PPHO) e a 

rastreabilidade da carne. Durante o período do estágio, foi possível acompanhar desde a 

chegada dos animais, observando o estado de bem-estar do mesmo e seu descanso nas baias. O 

abate foi acompanhado em todas as suas fases e, por fim, o controle de qualidade das carcaças 

e cortes produzidos. Tal experiência foi de suma importância para aumentar meus 

conhecimentos sobre as consequências do manejo pré-abate nos animais e os bons resultados 

gerados por corretas ações de higiene e controle de qualidade sobre as carcaças e os cortes 

produzidos pela empresa acompanhada. 

 

 

Palavras-chave: Carcaças de ovinos. Controle de qualidade de carnes. Ovinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Sheep herds are constantly growing and despite the low consumption of sheep meat, 

consumer demand is increasing. However, the consumer requires meat from good quality 

carcass, with standard cuts and known origin. Therefore, the objective of this work was to 

evaluate the production processes of the slaughterhouse of the company Guaiúba Agropecuária 

S/a, from the reception of the animals to the processing of the carcasses, besides the quality 

control of the carcasses, standard operating hygiene procedures (SOHP) and traceability of meat. 

During the period of the stage, it was possible to follow from the arrival of the animals, 

observing the state of well-being of the same and its rest in the bays. The slaughter was 

accompanied in all its phases and, finally, the quality control of the carcasses and cuts produced. 

This experience was of great importance to increase my knowledge about the consequences of 

pre-slaughter handling on the animals and the good results generated by correct hygiene and 

quality control actions on the carcasses and cuts produced by the companion company. 

 

Keywords: Carcasses of sheep. Quality control of meats. Sheep. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de ovinos para corte é uma das mais antigas atividades pecuárias, e hoje em 

dia é constitui mercado em pleno desenvolvimento no Brasil. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rebanho brasileiro em 2015 possuía, 

aproximadamente, 18.410.551 cabeças de ovinos, sendo a Região Nordeste detentora de 57,5% 

do efetivo de animais, mostrando resultados melhores que em anos anteriores, indicando um 

significativo crescimento do setor. 

Apesar do grande potencial de crescimento e produtividade do setor de carne ovina, o 

consumo per capita brasileiro ainda é baixo (0,7 kg/hab./ano), quando comparado a outros 

setores como a da bovinocultura (3,8 kg/hab./ano), avicultura (43,25 kg/hab./ano) e 

suinocultura (15,1 kg/hab./no). Isso se deve provavelmente ao setor ainda estar em ascendência, 

bem como à falta de produtos no padrão exigido pelo mercado consumidor (ABPA 2016).  

Na região Nordeste do Brasil, um dos principais fatores que interferem na adequada 

produção ovina é a variabilidade do clima, que influi diretamente na produção de forragem que 

somada ao principal sistema de produção, o extensivo, resulta em baixa produtividade, com 

produtos de menor qualidade (VASCOCELOS et al., 2002). 

Em virtude dessa variabilidade, o confinamento, apesar de mostrar custos mais altos 

mostra-se mais lucrativo em comparação aos demais sistemas que sofrem com deferências na 

produção de pasto e outros alimentos, permitindo também a utilização de fontes alternativas de 

alimentação como os subprodutos da agroindústria comuns no Nordeste (NUNES et al., 2007). 

A falta de uso de tecnologia nas fases da cadeia produtiva, desde de cria até o abate dos 

animais, é outra explicação para os baixos índices produtivos da ovinocultura desde a produção 

de alimento até os cuidados com a sanidade dos rebanhos, acarretando em maiores custos e um 

baixo retorno financeiro para os produtores rurais. 

O abate e o processamento dos produtos gerados pela ovinocultura são diretamente 

influenciados por essa falta de tecnologia, pois, como exigências da fiscalização sanitária, a 

instalação de abatedouros e frigoríficos é muito onerosa aos produtores, os quais não 

conseguem atender a demanda do mercado para produção de carcaça ovina com a qualidade 

exigida pelo mercado.   

Apesar do baixo consumo da carne ovina, o mesmo vem aumentando assim como a 

exigência por cortes que estejam mais adequadas aos padrões exigidos pelo mercado. Entretanto 

ainda é uma área pouco explorada e existem poucos profissionais atuando nela. Apesar de 

existirem incentivos governamentais para melhorias do sistema, estes ainda são poucos e não 

conseguem atender a todos os produtores (SORIO et al., 2010). 
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Portanto, objetivou-se com o presente trabalho relatar os processos produtivos do 

abatedouro frigorifico da empresa Guaiuba Agropecuária S/A, desde a recepção dos animais 

até o processamento das carcaças, além do controle de qualidade das carcaças, boas práticas de 

fabricação (BPF), procedimentos padrão de higiene operacional (PPHO) e a rastreabilidade da 

carne. 

  

2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

O estágio supervisionado foi realizado no abatedouro e frigorifico da empresa Guaiuba 

Agropecuária S/A no período de 29 de março a dia 21 de junho de 2017, localizada na região 

rural do município de Guaiuba – CE a 50,7 km da cidade de Fortaleza, mais exatamente no sitio 

São Gregório, possuindo setores de produção de ovinos, caprinos e suínos, fábrica de ração, 

administração e um abatedouro frigorífico. 

O abatedouro frigorífico da Empresa Guaiuba S/A possui um total de 25 funcionários, 

sendo 23 homens e duas mulheres, assumindo funções desde serviços gerais à gerencia. As 

instalações exteriores consistem em uma rampa para descarga com balança e baias de descanso 

para suínos e ovinos, sendo 10 baias numeradas de 1 a 10 para os suínos com capacidade de 

suportar 15 animais em cada e quatro baias para os ovinos com capacidade de suportar até 15 

animais (Figura 1). 

 

As instalações internas do abatedouro contam com: 

- Sala de abate: equipada com sala de atordoamento e sangria, gancho para içar as 

carcaças e trilhos, plataformas para o deslocamento dos funcionários, peladeira para os suínos 

e mesa;  

- Fataria: contendo quatro salas, sendo duas com escaldões para os diferentes tipos de 

vísceras;  

- Sala de cortes e de processamento: compostas por mesas, serras para corte e máquinas 

de embalagem a vácuo;  

- Túnel de congelamento, que é usado para congelar as carcaças, atingindo temperaturas 

entre -12°C e -!8°C com a função de melhorar a conservação das carcaças; 

- Cinco câmaras frias: duas para armazenar as carcaças e vísceras para o processamento 

no dia seguinte e as outras três para armazenamento dos produtos já embalados.   

O estabelecimento ainda conta com refeitório, onde são fornecidos os lanches da manhã 

e da tarde e também o almoço, vestiário feminino e masculino com armários pessoais e box 

para banhos, banheiros femininos e masculinos com pias e sanitários, um escritório para a 
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gerencia e uma sala para destinada ao veterinário responsável pela inspeção sanitária. 

 

2.1. Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

As Boas Práticas de Fabricação são um conjunto de práticas que garantem a qualidade 

das matérias-primas e dos produtos acabados, sendo aplicadas em todas as etapas do processo 

produtivo, ou seja, tratam-se de uma série de princípios e regras para o correto manuseio de 

alimentos, abrangendo desde as matérias-primas até o consumo final, de forma a garantir a 

saúde e integridade do homem sendo baseadas nas normativas publicadas pela Agência de 

Defesa Agropecuária do Estado do Ceará – Adagri, pelo Ministério da Saúde -MS, e pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA,  2005). 

Estas normas são essenciais para o bom funcionamento e produtividade de todos os 

estabelecimentos que atuam com o processamento de produtos de origem animal, sendo um dos 

modos de avaliar a qualidade e a confiabilidade dos produtos para o mercado. 

 

 

 

 

2.2. Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) 

Os Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) listados e executados na 

empresa são baseados nas normativas do MAPA, MS e ADAGRI sendo controlados por 

Figura 1 - Abatedouro frigorífico da Empresa Guaiúba Agropecuária S/A 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
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planilhas de monitoramento e são de suma importância os processos de controle de qualidade, 

pois não só a qualidade nutricional ou representatividade dos cortes quantitativamente deve ser 

avaliada nas carcaças, mas também as condições higiênico-sanitárias nas mesmas.  

 

2.2.1 Segurança da água 

 O suprimento de água que abastece os reservatórios da empresa é proveniente de açude, 

que passa por uma central de tratamento (Figura 2) que possui um filtro de areia com carvão 

ativado e sistema de cloração, para então ser distribuída através de sistema apropriado, 

protegido de contaminação, para então ser armazenado em um tanque impermeabilizado com 

capacidade para 60.000 L. A água é então levada por meio de bombas e encanamento até o 

tanque para ser clorada por meio de pastilhas de cloro, sendo utilizada na lavagem de piso e 

paredes. O reservatório é submetido à limpeza semestral, além de análises físico-químicas e 

microbiológicas da água, realizada por laboratórios credenciados. 

A água de bebida dos funcionários é mineral, comprada em garrafões de 20 L, e demais 

atividade como limpeza do sangue, mesas, instrumentos laváveis e carcaças utilizam-se de água 

proveniente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Central de tratamento de água 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
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2.2.2. Plano de Controle de Resíduos Sólidos (PGRS) 

  

A empresa possui um Plano de Controle de Resíduos Sólidos (PGRS) devidamente 

aprovado MAPA, sendo que a manipulação armazenamento e eliminação de resíduos são 

realizados de forma que se evite a contaminação das carcaças, carnes e/ou da água potável. 

Todo lixo da indústria é recolhido das lixeiras todos os dias e armazenados em tambores 

plásticos em um local próprio, afastado da indústria. 

Os resíduos de produtos, animais condenados, seja por morte súbita e doenças, descarte 

de mercadorias impróprias para o uso, bem como, ossos, tecido adiposo, casquilhos, cerdas e 

sangue são recolhidos por empresa terceirizada e destinadas à graxaria. A equipe também limpa 

constantemente os resíduos acumulados em pias e ralos. 

 

2.2.3. Controle de pragas 

 

O prédio da indústria foi planejado para impedir a entrada de animais indesejáveis, 

sendo as portas, janelas, telhado e paredes totalmente vedados, existindo controle integrado 

de pragas. 

 

2.2.4. Limpeza e sanitização 

             

Imediatamente após o termino da jornada de trabalho, ou quantas vezes seja necessário, 

limpa-se rigorosamente o chão, incluindo os condutos de escoamento de água, as estruturas de 

apoio e as paredes das áreas de manipulação de alimentos. 

A tarefa é realizada por dois funcionários que não fazem parte da produção e que são 

treinados para o serviço. 

             

2.2.5. Higiene dos funcionários e visitantes 

 

Os funcionários e visitantes devem estar devidamente fardados para transitar nas 

dependências do estabelecimento. Não devendo portar qualquer tipo de adornos, esmaltes, 

maquiagem, perfumes ou desodorantes com cheiro forte e os homens devem estar sem barba.  

Os funcionários ao chegarem, tomam banho nos vestiários e vestem a farda, a qual é 

trocada diariamente, ou três vezes ao dia, para os funcionários da linha de abate e fataria, e 

colocam toucas e máscaras. 

Todas as fardas sujas são depositadas em cesto e posteriormente recolhidas para serem 
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lavadas e todos os matérias descartáveis como luvas e mascaras são colocados em cestos de 

lixo.  

Antes de entrar nas instalações internas, todos os funcionários e visitantes passam pelo 

bloqueio sanitário, que uma antecâmara antes de entrar nas instalações propriamente dita 

contando com pia ativada pelo joelho, local para higienização das botas, suporte para sabão e 

papel toalha bem como cesto de lixo e avisos sobre as regras afixados nas paredes (figura 3). 

No bloqueio sanitário os funcionários e visitantes devem higienizar as botas, escovando-

as com sabão e cloro, lavarem as mãos, higienizadas com sabonete líquido neutro conforme as 

indicações nos avisos e secadas com papel-toalha, e passarem pelo pedilúvio, com água e cloro, 

repetindo o processo sempre que entrar e sair do local. 

Todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) são disponibilizados aos 

funcionários bem como os equipamentos de trabalho, facas e afiadores, de acordo com a função 

exercida pelo funcionário e estes são responsáveis por manter em boas condições de uso os 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Instalações para higienização de mãos e botas e aviso sobre higiene pessoal 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
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2.2.6. Prevenção de contaminação cruzada 

 

Os meios de prevenção de contaminação cruzada ocorrem por meio da higienização 

do pessoal e dos ambientes, conforme comentado anteriormente, e também por meio do 

controle das matérias-primas e embalagens encaminhadas para o local, além de seguirem a 

ordem de produção que é do local com maior risco de contaminação, sala de abate, para o 

de menor, sala de corte, nunca realizando o percurso inverso sem antes passar pelos 

processos de higienização. 

Os produtos advindos de devoluções são identificados e colocados separados dos 

produtos que ainda serão vendidos. 

 

2.2.7. Matérias-primas, ingredientes e material de embalagem 

 

Para ingredientes e embalagens, utilizados em processos como a salga e 

armazenamento dos produtos, é realizada seleção dos fornecedores, que consiste na 

avaliação e qualificação dos fornecedores de produtos, realizando as seguintes etapas: 

levantamento dos candidatos, checagem da documentação e cotação dos preços. 

Quanto a matérias-primas, não existe compra das mesmas, pois os animais abatidos 

são advindos da própria empresa. 

 

2.2.8. Calibração e aferição dos instrumentos de controle de processo 

 

A calibração e aferição dos equipamentos como balanças, maquinários de corte e 

retirada de cerdos é realizada por empresas terceirizadas e pode ser executada nas dependências 

do estabelecimento ou, às vezes, faz-se necessário o envio do instrumento para instituições 

especializadas e credenciadas por organismos oficiais e ocorrendo normalmente a cada seis 

meses. 
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   3. ATIVIDADES ACOMPANHADAS 

 

Foram acompanhadas atividades referentes à linha de abate de ovinos. Tal atividade 

envolvia o conhecimento de bioclimatologia e bem-estar animal durante a recepção, avaliação, 

descanso e abate dos animais, bem como, a importância destas áreas de conhecimento para a 

qualidade do produto final, e também o reconhecimento de patologias durante a inspeção 

sanitária.  

Foram acompanhadas atividades na produção de cortes e controle de qualidade, local 

no qual foram necessários conhecimentos do mercado consumidor, conhecimento das 

características quantitativas e qualitativas das carcaças e da carne de ovinos e padronização de 

cortes.  

 

3.1 Abate 

Durante o abate, foi possível acompanhar todas as fases desde a chegada dos animais 

até a entrada das carcaças na câmara fria. 

 

3.1.1. Animais para o abate 

O abatedouro da empresa Guaiuba Agropecuária S/A é preparado para abater suínos, 

ovinos e caprinos, ocorrendo diariamente o abate dos dois primeiros, de acordo com a demanda 

da empresa, podendo no caso dos ovinos, variar entre 15 e 45, mas, comumente, 30 animais são 

abatidos ao dia. 

 

3.1.2.  Transporte e manejo pré-abate 

Os ovinos a serem abatidos no dia, oriundos do setor de terminação da fazenda ou de 

compra, são trazidos em uma carroça de madeira tracionada por trator até o abatedouro, às 8:00 

horas da manhã, sendo descarregados por meio de uma rampa e, em seguida, guiados até as 

baias de descanso. Nas baias, são agrupados em 15 animais por baia. Caso haja fêmeas junto 

ao grupo, essas são colocados na primeira das baias. 

Apesar do transporte se mostrar inadequado de acordo com o bem-estar animal, o que, 

segundo De Lima et al. (2013), pode causar lesões na carcaça e consistir em fator estressante, 

ocasionando perdas econômicas pela queda na qualidade da carne, não foi constatado sinais de 

estresse e ferimentos nos animais. 

Por passarem um período curto no abatedouro e serem oriundos de localidades 

próximas, os animais nas baias ficam sem local para beberem água, sendo assim não há riscos 

de desidratação ou estresse dos animais por falta de água. Os animais deveriam completar seu 
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tempo de jejum no abatedouro, para uma otimização do tempo sem atrasos que poderiam 

acontecer se estes chegassem no mesmo dia, entretanto, por questões de segurança geradas por 

roubos de animais, os mesmos são trazidos apenas no dia de serem abatidos (Figura 4).  

O jejum e o período de descanso influem diretamente na qualidade da carne. O primeiro 

possibilita que o menor volume do conteúdo do trato gastrointestinal diminua a possibilidade 

chance de rompimento e contaminação da carcaça, enquanto o período de descanso permite o 

retorno aos parâmetros normais da fisiologia do animal, alterada pelo estresse causado pelo 

transporte e novo ambiente, melhorando a qualidade da carne oriunda desses animais, que no 

caso dosa animais abatidos na empresa é em torno de 16 a 20 horas. 

 

 

 

 

Após a chegada, com os animais já nas baias, os mesmos são vistoriados para a 

identificação de possíveis doenças e machucados, bem como o sexo, para que as fêmeas sejam 

colocadas nas primeiras baias e o nível de cansaço, pois este é determinante para decidir se os 

animais serão ou não abatidos, pois caso estejam muito cansados há risco de perda de qualidade 

da carne e estes precisaram de mais tempo de descanso até voltarem as atividades fisiológicas 

normais (Figura 5). 

Figura 4 - Desembarque dos animais a serem abatidos  

Fonte: Próprio Autor (2017) 



 

10 

 

 

 

 

3.1.3. Corredor de abate 

Antes de serem abatidos os animais são conduzidos calmamente por um corredor até o 

local de atordoamento, sendo que apenas cinco animais entram por vez no local e o restante 

espera no corredor. Os animais são guiados com calma e sem o uso de varas ou qualquer 

instrumento que possa maltratá-lo. 

 

3.1.4. Sangria 

Na sala de sangria, os animais são insensibilizados com uso de aparelhos de 

eletronarcose de dois pinos, que permanecem, no máximo, dez segundos na região temporal 

dos animais e, apresentam voltagem e amperagem de 300 volts e dois ampères, 

respectivamente. Após a insensibilização, os animais são suspensos pela perna esquerda, por 

meio de correntes, e, então, sangrados com corte na jugular. Os animais são então conduzidos 

para fora da sala de abate, permanecendo sobre uma caixa coletora que recebe o sangue, o qual 

também é um produto comercializado (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Animais para o abate nas baias de descanso 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
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3.1.5. Esfola e evisceração 

Posterior à sangria, os animais são conduzidos pendurados por trilhos e, então, esfolados. 

Durante a esfola, são retirados, além do couro, as glândulas mamárias ou testículos e as patas 

dianteiras até o joelho zootécnico, bem como, a desarticulação da cabeça. Seguinte à esfola, 

ocorre a evisceração, onde as vísceras são retiradas e depositadas em canaletas até a fataria. 

Nesse momento, também é retirada a cabeça (Figura 7). 

 

3.1.6. Inspeção sanitária 

O abatedouro da empresa Guaiuba Agropecuária S/A possui selo de inspeção estadual 

(SIE), possuindo veterinário enviado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará 

(ADAGRI) diariamente avaliando a condição higiênico-sanitária dos animais e das carcaças. A 

inspeção ocorre nas vísceras vermelhas, as quais incluem coração, pulmões, fígado e rins. Ra-

ramente ocorrem problemas condenem uma ou mais carcaças, o que foi confirmado durante o 

período de estágio e também em conversa com o veterinário responsável. Quando constatado 

problema em algum dos órgãos, este é prontamente descartado e, caso o problema possa atingir 

Figura 6 - Insensibilização e sangria do animal abatido 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
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a carcaça, a linha de abate é parada e o veterinário vai até a carcaça avaliá-la, se esta estiver de 

acordo com os padrões higiênico-sanitários estabelecidos, continua a ser processada, e caso 

não, sendo condenada e descartada. 

 

 

 

 

3.1.7. Fataria 

Após a liberação pela inspeção, as vísceras vermelhas e o sangue são fervidos em 

equipamentos de escalda, enquanto as vísceras brancas (estômago e intestinos) são lavadas, 

interna e externamente para então serem fervidas. Caso haja a presença de helmintos nas 

vísceras brancas, estas são descartadas. Na fataria, há dois tipos de caixas de transporte que 

seguem de acordo com a legislação e os sistemas de BPF e PPHO, sendo em cor branca as 

vísceras comercializáveis e, em vermelho, as condenadas e descartadas. 

 

3.1.8. Toalete 

Depois da evisceração, as carcaças passam por limpeza da gordura perirrenal e inguinal, 

lavagem das carcaças e, ao final, são pesadas e marcadas com um pequeno pedaço de papel 

que indica o peso da carcaça ainda quente para entrar na câmara fria. 

 

Figura 7 - Esfola e evisceração do animal 

 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
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3.1.9. Processamento e embalagem 

Após o período de 24 horas na câmara fria a 4°C, as carcaças são retiradas e 

encaminhadas à sala de cortes, na qual serão cortadas de acordo com os cortes exigidos pelos 

clientes e, após essa fase, os cortes gerados serão embalados em sacos plásticos a vácuo ou, em 

papel, de acordo com o peso de comercialização, recebendo etiqueta com todas as informações 

do produto, como o peso, número de série, contatos e informações da empresa, nome do 

produto, selo de inspeção e valores nutricionais (valor energético, proteínas, carboidratos, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio), e por fim são 

colocados já embalados em sacos maiores feitos de rafe, que são sacos de fibras plásticas 

trançadas. 

 

3.2. Controle de qualidade  

O controle de qualidade dos produtos e subprodutos produzidos pelo abatedouro são 

avaliados de acordo com o produto, podendo ser feito tanto de acordo com a fiscalização 

sanitária ou com as características desejadas pelo mercado, como tamanho e peso dos cortes. 

 

3.2.1. Carcaças 

Define-se como carcaça ovina o corpo inteiro do animal abatido, sangrado, esfolado, 

eviscerado, desprovido da cabeça, das patas e da cauda mantendo apenas seis vertebras, pênis 

e testículos quando machos, glândulas mamárias quando fêmeas e retirada as gorduras 

perirrenal e inguinal (SILVA SOBRINHO et al., 2001). 

As carcaças após limpas são pesadas em balança nos trilhos que levam à câmara fria, 

para que haja controle da quantidade de produtos no estoque, bem como, determinar o 

rendimento de carcaça, que dependendo da idade, sexo e o genótipo do animal, variando entre 

40 e 45%. No presente abatedouro, o ideal é considerado 40% de rendimento, o que gera carcaça 

de 12 kg, tendo em vista que os animais abatidos apresentam peso vivo médio de 30 kg. 

O peso ideal das carcaças produzidas encontra-se na faixa aproximada de 12 kg, peso o 

qual mostra carcaça com carne magra e com pouca gordura, advinda de animal jovem, 

consistindo em características exigidas pelo mercado consumidor e pelos clientes que compram 

da empresa, desde churrascarias a supermercados (SILVA et al., 2008). Apesar de haverem 

medidas que podem gerar informações sobre a qualidade da carcaça, apenas o peso da carcaça 

quente é utilizado como parâmetro para avaliar a qualidade (figura 8). 
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3.2.2. Cortes 

O  abatedouro também executa a função de frigorifico, produzindo diversos cortes 

comercias gerados da carcaça resfriada e, nesse sentido, o controle é definido pela 

padronização dos cortes em tamanho, o que é exigido pelos clientes, entretanto o mesmo 

ainda está em processo de evolução, pois os funcionários ainda não passaram por 

treinamento mais especifico sobre todos os tipos de cortes e suas característica, bem como 

o controle da qualidade da carne, que iniciou no corrente ano, quando a empresa Assessoria 

e Consultoria em Cadeia Produtiva de Alimentos (ACCP)   recolheu amostras de pernil e os 

mandou para análise laboratorial, constatando que a carne atende aos parâmetros exigidos, 

tendo sido avaliados o aroma, sabor e maciez da carne. 

Os principais cortes produzidos na empresa são o pernil com e sem osso, a paleta 

com ou sem osso, podendo também ser fatiada, a costela com também parte do peito do 

animal, lombo posterior e carré francês (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Carcaças na câmara fria 

 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
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3.2.3. Vísceras 

Por serem muito apreciadas na culinária mundial e nordestina, as vísceras são parte 

importante do animal abatido, pois podem representar até 40% do peso vivo, sendo 

conhecido como o “quinto quarto”, devendo ser valorizadas por aumentar o número de 

produtos comercializáveis e diminuindo os custos de produção (JUNIOR et al., 2008). 

Após lavadas e fervidas, as vísceras são encaminhadas para a câmara fria para serem 

pesadas e armazenadas, sendo posterior a esse armazenamento, o corte das vísceras para 

serem embaladas e os únicos meios de controle de qualidade a inspeção sanitária e o peso 

(Figura 10). 

 

 

Figura 9 - Cortes do pernil e do lombo dos animais abatidos 

 

Fonte: Próprio Autor (2017) 

 

Figura 10 - Caixas com vísceras (“buchada” e “sarrabulho”) e sangue  

 

Fonte: Próprio Autor (2017) 
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3.2.4. Peles  

A pele retirada dos animais abatidos é comercializada, sendo anteriormente 

classificada como “De primeira”, quando a pele é retirada sem furos ou cortes nas bordas 

de até 10 cm, e “De segunda” quando a pele apresenta rasgos no interior da área e cortes 

nas bordas com mais de 10 cm. A quantidade de carne presente nas peles retiradas deve ser 

baixa, pois acarreta em perdas na carcaça, e tal carne é retirada manual antes das peles serem 

salgadas e armazenadas (Figura 11). 

 

 

 

3.2.5. Rastreabilidade 

Todos os produtos comercializados pela empresa possuem etiquetas com indicações, 

com as quais é possível identificar os lotes e local de origem dos animais abatidos, e caso ocorra 

problemas com o lote de produto, o mesmo é recolhido (Figura 12). 

 

Figura 11 - Peles dos animais abatidos após a salga 

 

Fonte: Próprio Autor (2017) 

Fonte: Próprio Autor (2017) 

Figura 12 - Etiqueta dos produtos comercializados pela empresa Guaiúba 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado da carne ovina está em constante crescimento, entretanto a qualidade do 

produto oferecido ainda não é capaz de acompanhar as exigências do mercado, bem como a 

falta de profissionais para acompanhamento do processo produtivo de abatedouro e frigoríficos, 

evitando perdas na qualidade, agrava a situação. 

Consistindo em uma área de atuação para zootecnistas, o mercado da carne ovina, com 

relação aos abatedouros e controle de qualidade da carne, apresenta-se promissor e, até então, 

pouco explorado pelos profissionais, sendo necessários, inclusive, profissionais para avaliar a 

situação de bem-estar dos animais nos abatedouros, o abate de forma humanitária e os efeitos 

destes pontos na qualidade das carcaças e da carne. 

Estagiar na empresa Guaiúba Agropecuária S/A foi de grande importância para o meu 

desenvolvimento profissional e pessoal, fornecendo a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante meu período de graduação, bem como, oportunizando a 

vivência no mercado de trabalho, incluindo os reais entraves e desafios.   
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