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A Recepção de Aves 

A área de recepção é estratégica para o abatedouro, pois aí inicia o abate. Por isso, 

suas operações devem ser corretamente desenhadas bem como controladas muito de 

perto para evitar consequências técnicas e econômicas negativas para a empresa.  

A recepção requer uma manutenção preventiva qualificada que lhe assegure, do início ao 

final do abate, um alto grau de confiabilidade 

operacional aos equipamentos e ao transportador 

aéreo. Como benefícios, se anulam os contratempos, 

se assegura que o abatedouro arranque em horário, 

diariamente, e se contribui para o cumprimento da 

programação de abate e ventas do dia. Os atrasos ao 

iniciar o abate e as paradas durante o turno por 

carência de manutenção reduzem a eficiência do 

abatedouro, elevam os custos operacionais, reduzem 

a competitividade da empresa, afetam a equipa e 

impactam a qualidade e o rendimento de carcaça.  

Usar iluminação natural, artificial ou penumbra es uma 

opção de cada empresa. (1) No Brasil, a iluminação 

natural e a artificial são as mais comuns! Se as cargas vivas se descarregam, em parte ou 

todo, na recepção, haverá então que cuidar de seu conforto térmico, para reduzir o risco 

de mortalidade, bem como abate-las por ordem de chegada, para conter a quebra de 

peso vivo.  

Um terço dos defeitos de carcaça são atribuíveis ao abatedouro! Logo, é necessário 

proteger as aves enquanto estão vivas, assegurando-lhes uma descarga de baixo impacto, 

harmonizando a equipa de pendura ao posto de trabalho e à velocidade de abate, dispondo 

de um massageador de peito e praticando uma pendura suave. Há que cuidar os 

operadores, igualmente, para que se sintam respeitados, cômodos e retribuam com um 

manejo cuidadoso das aves vivas. Preservar a qualidade do ar ambiente, assegurar-lhes 

conforto térmico, prover equipamentos de proteção individual e adotar a rotação de funções 

são medidas que aportam ao seu bem-estar físico e emocional. (2)  

O supervisor é o responsável pela recepção, logo deve ser o primeiro a chegar e o 

último a ir-se. Sua função lhe exige o conhecimento dos processos, de suas variáveis e de 

como elas interatuam entre si, bem como a habilidade de capacitar, aglutinar, motivar e 

conduzir a equipa aos objetivos diários do trabalho, e de saber reconhecer seus feitos e 

ocupar-se de suas debilidades e necessidades. Durante o turno, ele necessita estar atento 

ao seu entorno e quando necessitar intervir no processo, deve raciocinar holisticamente, 

atuar preventivamente, sempre que possível, e registrar as anomalias para fins de posterior 

correção.   

(1) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687006000524  

(2) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0277953689901536      
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