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RESUMO 

Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de aves, sendo necessários 
padrões de qualidade rigorosos para garantir um produto que atenda às exigências 
do consumidor. Vários fatores contribuem para a perda da qualidade das carcaças e 
neste sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar relações entre temperatura e 
condenações de abate, para diminuir as condenações através de mudanças de 
manejo. Conduziu-se o estudo em uma granja em Uberaba – MG, onde os animais 
foram divididos em 6 lotes e preenchidas planilhas abordando ambiência, densidade 
populacional de frangos e sanidade. A densidade populacional utilizada variou entre 
os lotes, sendo a maior densidade utilizada no lote 3 (14,4 aves/m2) e a menor no 
lote 1 (11,18 aves/m2). Com relação a temperatura, o lote 1 registrou menor 
temperatura e maior mortalidade. Em relação as condenações parciais, as causas 
mais frequentes foram contusão/fratura, seguida de contaminação, dermatose, 
dermatite e por último, sangria inadequada. Já nas condenações totais, a principal 
causa foi caquexia, seguida de aspecto repugnante, sangria inadequada, 
contaminação e síndrome ascítica. O lote que demonstrou maior percentual de 
condenações foi o lote 4 e o lote que mostrou menos condenações foi o lote 2, 
todavia, estes não demonstraram correlação com as alterações de temperatura. 
Conclui-se, que a maioria das causas de condenação podem ser minimizadas 
através de melhor manejo e que a mortalidade foi maior nos lotes criados com 
temperatura abaixo do ideal no período inicial, confirmando a importância da 
manutenção de boas condições de ambiência na criação de frangos. 
PALAVRAS-CHAVE : abate, avicultura, climatologia, descarte, manejo. 
 

CAUSES OF BROILER CONDEMNATION RELATED TO MANAGEMEN T AND 
ENVIRONMENT 

 
ABSTRACT 

Brazil is currently the world’s third largest poultry producer, requiring strict quality 
standarts to ensure a product that meets customer requirements. Several factors 
contribute to the loss of quality of carcasses and this sense, the objective of this 
study was to investigate relationships betweem temperature and slaughter of 
convictions, to reduce the sentences through management changes. Was conducted 
the study in a farm in Uberaba-MG, where the animals were divided into 6 lots and 
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completed worksheets addressing ambience, population density of chickens and 
sanity. Population density used varied between lots, and their density used in Lot 3 
(14,4 chickens/m2) and the lowest in Lot 1 (11,8 chickens/m2) Regarding the 
temperature, lot 1 registered lower temperature and higher mortality. Regarding the 
partial sentences, the most frequente causes were contusion/fracture, followed by 
contamination, acne, dermatites and finally, inadequate bleeding.Already in total 
convictions, the main cause was cachexia, followed by disgussting aspect, 
inadequate bleeding, contamination and ascites. The lot demonstrated a greater 
percentage of the senteces was lot 4 and lot was lesse condemnations was lot 2, but 
they did not show correlation with the temperature change. It is concluded that mosto 
f the causes of condemnation can be minimized through better management and that 
mortality was higher in lots created with temperature below the ideal in the initial 
period, confirming the importance of maintaining good ambience conditions in the 
farming of chickens. 
KEYWORDS: slaughter poultry, climatology, disposal, management. 
 

INTRODUÇÃO 
 Nas últimas três décadas, a avicultura brasileira tem apresentado crescimento 
e se destacado no cenário mundial, sendo o Brasil o terceiro maior produtor mundial 
e o maior exportador de frangos (BRASIL, 2015). É reconhecida como uma das mais 
desenvolvidas no mundo, por possuir altos índices de produtividade com qualidade e 
sanidade, além de oferecer um produto que atende às necessidades de 
consumidores por todo o mundo (TURRA, 2010). Em 2013, a produção brasileira de 
carne de frango alcançou a marca de 12,30 milhões de toneladas, ocupando a 
terceira posição na produção mundial (UBABEF, 2013) e as exportações brasileiras 
de carne de frango mantiveram-se em alta em 2014 (UBABEF, 2014). 

A condenação de carcaças e vísceras impróprias tem como objetivo zelar pela 
saúde pública, tendo em vista que os produtos de origem animal constituem a mais 
importante fonte de enfermidades transmitidas por alimentos (SILVA, 2010). Estas 
condenações podem ter como origem três problemas, sendo eles: sanitários, de 
manejo e de operação industrial (MASCHIO, 2012). 
  Para obtenção de carne de qualidade e com sanidade adequada é necessário 
que todos os processos de produção e beneficiamento sejam adequados e que 
sigam a legislação específica que regulamenta a atividade (CORRÊA, 2013).  
 Durante as fases de criação dos frangos e durante a fase industrial, é observado 
com frequência a ocorrência de lesões que levam a condenação de carcaças ou 
partes, gerando prejuízos para as empresas avícolas (MASCHIO, 2012). 
  A análise de fatores que influenciam a condenação total ou parcial de 
carcaças de frango auxilia a minimizar perdas e aperfeiçoar o processo de abate de 
frango, sendo possível ainda, uma visão mais crítica do processo industrial, quanto 
da qualidade do frango vivo no campo (SCHERER, 2009). 
 Estudos voltados para a ambiência e para o bem-estar dos animais, são cada vez 
mais comuns, buscando continuamente informações que melhorem a qualidade do 
ar, a temperatura, a luz e a acústica dentro das diversas instalações da produção 
avícola (SILVA,2010). 

 Nesse sentido, objetivou-se quantificar a mortalidade e as condenações no 
abatedouro em função das variáveis de ambiência e verificar se há influência destas 
variáveis de ambiência sobre as condenações. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 O estudo foi conduzido em galpão de frangos de corte, localizado na região 
de Uberaba - MG, onde o clima é tropical, sendo o verão quente úmido e inverno frio 
e seco e a média anual de temperatura é 23°C. Os lo tes foram acompanhados 
desde o primeiro dia de idade até 24 horas pós-abate, com idade, variando entre 42 
a 47 dias. Foram acompanhados seis lotes, nos quais as aves foram distribuídas 
aleatória e proporcionalmente, sendo o lote 1 composto apenas de machos e os 
demais lotes mistos. 
 Na avaliação das condições de ambiência, utilizou-se três termohigrômetros 
(Thermo Hygrometer, marca Gehaka) que foram posicionados a 50 cm da cama de 
maravalha, no centro de cada setor do galpão. As leituras de temperatura e umidade 
foram realizadas três vezes ao dia (7:00, 13:00 e 19:00 horas). 

Os dados de condenação de carcaça foram coletados durante o abate (42° a 
47° dias) e classificados segundo BRASIL (1998), co nsiderando condenação total 
quando a carcaça inteira era condenada e descartada e condenação parcial quando 
a parte da carcaça comprometida era condenada e descartada e as outras partes de 
interesse retiradas e destinadas à venda em cortes. 

Para obtenção da densidade populacional, as aves foram conferidas na 
plataforma de abate e obtida a quantidade de aves/setor/galpão.Os testes 
estatísticos utilizados foram a análise entre proporções binomial para comparar os 
percentuais de condenação e teste de correlação de Person entre temperatura e 
condenação, densidade e condenação e umidade e condenação. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 No presente estudo, a densidade populacional utilizada variou entre os lotes 
acompanhados, sendo a maior densidade utilizada no lote 3 (14,4 aves/m2) e a 
menor no lote 1 (11,18 aves/m2) (Tabela 1). Segundo MENDES (2013) a alta 
densidade, aumenta a competição por espaço de bebedouro e comedouro, podendo 
causar lesões na pele, pododermatites, calo de peito e hematomas, todavia, esta 
característica não foi observada neste estudo, pois apesar da maior densidade ter 
sido observada no lote 3, este apresentou um baixo percentual de condenação 
parcial (2,25%) se comparado aos outros lotes.  
 

TABELA 1.  Mortalidade, densidade e percentual de descarte dos lotes 
acompanhados 

LOTES Nº aves 
alojadas 

Mortalidade 
(%) 

Descarte 
(%) 

Densidade 
aves/m2 

Lote 1 16771 5,34 0,32 11,18 
Lote 2 20500 2,86 0,25 13,60 
Lote 3 21600 2,45 0,11 14,40 
Lote 4 20616 3,19 0,62 13,74 
Lote 5 19987 3,36 1,19 13,32 
Lote 6 20081 5,02 2,67 13,40 
 
 Realizou-se teste estatístico qui-quadrado para comparação entre mortalidade 
e descarte e não houve significância.  Com relação à temperatura, esta se manteve 
em média abaixo de 30°C e no lote um foi verificada  a maior temperatura máxima 
(35,15°), no dia 6 (Tabela 2). 
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TABELA 2.  Temperatura e umidade do galpão de criação de frangos de corte de acordo com o lote 
 Temperatura (°C) Umidade (%) 
LOTES Temp. 

mínima 
Temp. 

máxima 
Temp. 
Média 

Umid. 
Mínima 

Umid. 
Máxima 

Umid. 
média 

Lote 1 25,91 35,15 28,99 33,66 68,33 54,00 
Lote 2 26,16 30,23 28,67 54,33 78,50 64,78 
Lote 3 26,78 32,00 29,02 58,83 64,84 64,84 
Lote 4 28,14 29,38 28,81 59,83 69,33 66,29 
Lote 5 25,38 32,00 28,26 47,33 73,83 60,50 
Lote 6 25,81 29,21 27,67 58,11 66,77 62,14 
   

 Os pintos do presente estudo foram submetidos à temperatura ambiente 
abaixo da ideal, que segundo MACARI et al. (1994), é de 35°C para pintos de um 
dia, podendo justificar assim, o maior índice de mortalidade nos lotes 6 e 5 que 
apresentaram menor temperatura no galpão no dia 1, sendo de 26,35ºC e 26,08ºC, 
respectivamente (Tabela 2). 

Dentre as aves do presente estudo, 130 sofreram condenação total e 2740 
condenação parcial. Em relação às condenações parciais, as causas mais 
frequentes foram contusão ou fratura, seguida de contaminação, dermatose, 
dermatite e por último, sangria inadequada (Tabela 3).  

  

TABELA 3.  Causas de condenação parcial de abate de frangos de corte de acordo com o 
lote.              

Causas de Condenação 
Parcial 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 

Contaminação  97 54 191 108 275 73 
Dermatite 91 - 56 - - - 
Dermatose - - - 261 90 50 
Contusão / Fratura 248 95 206 271 249 243 
Sangria Inadequada 08 03 20 45 03 03 
Total de aves condenadas 444 152 473 685 617 369 

 

 Considerando os seis lotes, 1312 animais foram condenados por contusão ou 
fratura, representando 47,88% do total de frangos condenados parcialmente (Tabela 
3). Foi realizado teste estatístico binomial para comparação entre proporções das 
causas de condenação parcial, onde todos os lotes apresentaram diferença 
estatística (P>0,05), exceto na comparação entre os lotes 3x4 e 4x5 (Tabela 4). LIMA 
et al. (2014) acompanharam abates de operadores treinados para o bem-estar 
animal e sem treinamento e atribuíram as perdas por contusão e fratura a falhas na 
apanha e engradamento das aves, o que concorda com o presente estudo, visto que 
a apanha foi realizada manualmente pelo dorso do animal (Figura 1). 
 

TABELA 4.  Comparação entre proporções das causas de 
condenação parcial 

1x2a 2x3 a 3x4 b 4x5b 5x6 a 
1x3 a 2x4 a 3x5 a 4x6 a - 
1x4 a 2x5 a 3x6 a - - 
1x5 a 2x6 a - - - 
1x6 a - - - - 

Onde, a representa diferença estatística entre os lotes (P>0,05) e b  
não possui diferença estatística.   
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FIGURA 1:  Apanha de frangos pelo dorso do animal em granja na cidade de 

Uberaba.  
 

Os percentuais de condenação por contusão/fratura são semelhantes aos 
encontrados por PASCHOAL et al. (2012) os quais relataram que 54,38% dos 
animais apresentaram contusão/fratura. Já SILVA et al., (2009) descreveram em seu 
estudo, 75,85% de animais condenados por contusão e fratura, resultado este maior 
que encontrado neste trabalho. 
  Contaminação foi a segunda causa mais frequente de condenação parcial, 
atingindo 798 aves (5,36%), resultado consideravelmente menor que o encontrado 
por SILVA et al., (2009) que descreveram 22,84%. De acordo com ROSA et al 
(2000), o período ideal de jejum pré-abate é de 8 a 12 horas, justificando assim, o 
alto número de animais condenados por esta condição (73 animais), visto que neste 
estudo foi mantida restrição alimentar de apenas cinco horas antes do abate.  

Já as condenações por dermatites/dermatoses foram associadas ao 
reaproveitamento da cama, uma vez que o lote 4 apresentou maior número de aves 
condenadas por dermatose, onde os animais foram alojados sobre cama já utilizada, 
corroborando com DE MELLO et al (2011) que associaram a maior ocorrência de 
pododermatites à má qualidade da cama. 

Com relação à condenação total, 130 animais foram condenados, dentre 
estes a principal causa foi caquexia (53,8%), seguida de aspecto repugnante (20%), 
sangria inadequada (13,84%), contaminação (10,71%) e síndrome ascítica (2,31%) 
(Tabela 5). Foi realizada análise estatística binomial para comparação entre 
proporções dos lotes quanto à condenação total, conforme Tabela 6. 
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TABELA 5 -  Condenação total referente aos lotes acompanhados 
Causas de Condenação 
Total 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 

Aspecto Repugnante 08 06 12 - - - 
Caquexia - 02 08 16 15 28 
Contaminação  03 03 - 03 01 04 
Sangria Inadequada - - - 18 - - 
Síndrome Ascítica - - - 01 - 02 
Total de aves condenadas 11 11 20 38 16 34 
 

TABELA  6 . Comparação entre proporções das 
causas de condenação total 

1x2b 2x3 a 3x4 a 4x5a 5x6 a 
1x3 b 2x4 a 3x5 b 4x6 b - 
1x4 a 2x5 b 3x6 a - - 
1x5 b 2x6 a - - - 
1x6 a - - - - 

Onde, a representa diferença estatística entre os lotes 
(P>0,05) e b  não possui diferença estatística.   

 
PASCHOAL et al. (2012) encontraram resultados diferentes, sendo a maior 

causa de condenação o aspecto repugnante (47,33%), seguido por sangria 
inadequada (23,09%), caquexia (15,82%) e por último aerossaculite (5,81%). O lote 
que demonstrou maior percentual de condenações, tanto parcial como total, foi o lote 
4 e o lote que mostrou menos condenações foi o lote 2. Com relação à temperatura, 
foi realizado teste de Correlação de Person comparando a temperatura média e 
condenação e não houve diferença estatística (P>0,05), ou seja, as variações de 
temperatura no galpão não influenciaram diretamente as taxas de condenação. 

 
CONCLUSÃO  

 A mortalidade foi maior nos lotes criados com temperatura abaixo do ideal no 
período inicial, confirmando a importância da manutenção de boas condições de 
ambiência na criação de frangos de corte. 

As principais causas de condenações parciais podem ser minimizadas através 
de melhor manejo, principalmente no momento da apanha das aves e jejum dos 
animais, com resultado direto na condenação. 

Não houve correlação entre as alterações de temperatura e causas de 
condenação. 
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