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#15 Outubro 2018 - A Faca 
A faca é uma ferramenta imprescindível a qualquer abatedouro avícola. Como tal, sua 
escolha e compra não pode basear-se na premissa equivocada de que “faca é faca”. 
Não! Para ser possível extrair dela os melhores resultados, sua escolha deve conside-
rar critérios técnicos e específicos, como a qualidade e durabilidade, as exigências de 
cada tarefa onde serão usadas e os seus atributos ergonômicos.    

A qualidade das facas tem importantes repercussões 
técnicas e econômicas para a empresa. A qualidade do 
conjunto cabo-lamina estabelecerá, em grande me-
dida, a durabilidade da faca e, assim, a diluição do 
custo de aquisição e a frequência de reposição. Ela 
contribuirá, também, para que a faca suporte melhor a 
agressividade das constantes lavagens e variações de 
temperatura a que são submetidas quando da esterili-
zação. Ademais, uma lamina de aço de boa qualidade 
mantem por mais tempo o fio, reduzindo a frequência 
de afiação durante o turno, ao mesmo tempo em que 
permite trabalhar com menor esforço físico, maior pre-
cisão, menos perdas, mais produtividade e menor 
custo operacional.    

Os cortes da sangria, evisceração manual, sala de cortes e outros são operacionalmente 
distintos entre si, seja por sua extensão e complexidade, pela maneira e velocidade com que 
o operador recebe a matéria-prima, pela superfície de apoio dos cortes ou mesmo pela posi-
ção do operador. Logo, a faca usada em cada operação deve ter o desenho e a lamina com-
patíveis com as peculiaridades de cada tarefa, posto laboral e ciclo de movimentos do ope-
rador, a fim de poder aportar à eficácia, precisão e produtividade operacionais. Sua escolha 
deve considerar, também, os aspectos ergonômicos pertinentes a cada posto de trabalho.  

As operações de corte exigem o uso simultâneo dos dedos, mãos, pulsos, braços, antebraços 
e ombros. Graças às inúmeras repetições de movimento que realizam durante o turno, com-
binadas à aplicação simultânea de força, estas partes são muito exigidas fisicamente. Está 
cientificamente provado que o desenho, diâmetro e material do cabo, bem como a extensão 
e inclinação da lamina, contribuem para a redução do estresse físico associado ao uso pro-
longado da faca. Trabalhos de pesquisa indicam, por exemplo, que para a desossa em mesa 
as facas retas são ergonomicamente prejudiciais ao operador, sendo as melhores as de la-
mina a -30 graus com respeito ao cabo por impor um menor estresse físico aos membros 
superiores. Já para o desmanche de carcaças na vertical, as facas de lamina a +30 graus 
são as mais adequadas. Logo, se as facas não são selecionadas tomando-se também em 
conta os critérios ergonómicos, os efeitos cumulativos do estresse físico gerado pelo seu uso 
poderão produzir, a largo prazo, Enfermidades Musculoesqueléticas nos operadores, um pro-
blema cujo impacto social e econômico, repercute muito mal para as empresas. Assim, futu-
ramente, ao adquirir facas para a sua empresa, lembre-se de tomar estes conselhos em conta              
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