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O Transportador Aéreo
O transportador aéreo é uma ponte a unir o passado e o presente da avicultura, pois 
graças a ele é que há sido possível automatizar o abate.  Sua missão não é a de apenas 
transportar a matéria-prima de um lado ao outro do abatedouro, senão que a de 
compartilhar a responsabilidade pelo êxito global diário do processamento. 

O transportador aéreo, ao percorrer todos os processos do matadouro, atua como o fio 
condutor do abate. Distribuindo primeiro as aves vivas, e logo as carcaças e os cortes, ele é 
chave no esforço diário de maximizar a produtividade, qualidade e rendimento do abate. 
Portanto, a sua perfeita condição operacional é pré-requisito para o sucesso de sua missão. 
Mecanicamente simples, ele é vulnerável a poucos e singelos problemas que, ainda assim, 
são capazes de gerar significativas perdas técnicas e económicas para a empresa.  

Deve-se manter o transportador bem estirado e 
substituir a corrente, ou o cabo de aço, ao caducar 
sua vida útil, pois quando estão dilatados impedem 
os trolleys de acoplarem-se sincronicamente às 
rodas, reduzindo a produtividade do abate. Deve-
se lubrificar os rodízios para alargar a sua vida útil, 
bem como substituí-los, prontamente, quando 
estiverem desgastados. Retardar a sua 
substituição aumenta o esforço de tração das 
motrizes e o risco de quebra das mesmas, se reduz 
a velocidade do transportador, a produtividade do 
abate e se favorece que suas esferas de aço se 
soltem e contaminem os produtos. Os parafusos 
dos trolleys e dos ganchos devem ser acoplados a 
porcas com trava, impedindo-os, assim, de 
soltarem-se e caírem, rompendo uma máquina ou 

contaminando os produtos.    

Operar o transportador com ganchos faltantes reduz a capacidade de abate, a produtividade 
e a competitividade do abatedouro e eleva os custos operacionais. Se para compensar a falta 
de ganchos opta-se por aumentar a velocidade do transportador, o abate estará 
salvaguardado, porém as consequências da decisão afetarão a ergonomia, pelo aumento do 
ritmo operacional; a organização do abatedouro, pelos acúmulos que o maior fluxo produtivo 
horário produzirá dos setores, y a eficácia dos processos e a qualidade e o rendimento dos 
produtos, pelo encurtamento dos tempos de contato mutuo entre eles. 

Os ganchos, quando torcidos ou danificados, dificultam a acomodação suave e uniforme das 
aves. Na pendura, o esforço adicional sobre as pernas das aves para baixar as patas nos 
ganchos pode lesionar as coxas. Nas outras áreas, os produtos mal acomodados nesses 
ganchos não se apresentarão, adequadamente, a muitos dos equipamentos e processos, 
ficando, assim, mais suscetíveis aos problemas de qualidade e de rendimento. Ademais, os 
ganchos torcidos ou danificados são mais suscetíveis a enganchar-se nos guias e 
equipamentos gerando paradas de linha, com consequências negativas para a produtividade 
e os custos de produção. fn 


