
14. Caso o processador faça opção por apresentar uma carcaça
inteira (Fig. 10), esta deve ser acondicionada em saco plástico e
conservada em ambiente refrigerado (10 ºC) por um prazo máximo
de 48 horas, ou congelada para um maior número de dias. As
vísceras comestíveis não devem ser colocadas dentro da carcaça, e
sim ao lado, acondicionadas em outro saco plástico.

15. Caso a opção seja oferecer a carcaça de acordo com os cortes,
essa separação deve ser em cortes comuns (pescoço, pés, dorso e
asas) e cortes nobres (peito, coxa, sobrecoxa e tulipa) (Fig. 11). A
comercialização desses cortes pode ser feita de forma separada.

]

16. Todos os resíduos do abate devem ser incinerados e/ou
enterrados em local apropriado para não contaminar o meio
ambiente.

As recomendações acima são dirigidas principalmente a
agricultores familiares que realizam abates domésticos e em
pequenas quantidades. No caso de um maior volume de abate, os
responsáveis devem procurar os serviços da vigilância sanitária
local para a construção das estruturas e procedimentos adequados.
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8. Na garganta, de onde já foram retiradas as penas, deve ser feita
uma incisão que possa romper a jugular e assim expulsar todo o
sangue contido no corpo do animal, e isso é facilitado quando se
mantém a ave de cabeça para baixo (Fig. 4).

9. Para a escaldagem, que facilita a depenação, deve ser utilizada
uma panela grande ou bacia com água a 65 ºC (formação de
pequenas bolhas), onde a ave é imersa completamente de 3 a 5
minutos (Fig. 5).

10. Na depenação, deve-se obedecer ao sentido da pena deitada
para evitar lesões na pele, contrariamente ao que se faz com as
escamas dos pés (Fig. 6).

11. Para a evisceração completa, devem ser realizadas duas
incisões, uma acima do peito para a retirada de vísceras, como
língua, esôfago e papo, e a outra na região abdominal para a
retirada de moela, coração, proventrículo, fígado, rins, pulmões e
intestinos. Para completar a evisceração, deve-se contornar com
uma lâmina toda a região da cloaca (Fig. 7 e 8).

12. A carcaça deve receber um banho de água quente e outro de
água fria. Isso facilita a completa remoção de excrementos, restos
de vísceras e sangue.

13. Em seguida, devem ser realizadas a limpeza e a separação das
vísceras em comestíveis (coração, moela e fígado) e não
comestíveis (pulmões, proventrículo e intestinos) (Fig. 9). Na moela,
usando-se água fria, deve-se fazer uma incisão na região dorsal
para a retirada da membrana interna e resíduos alimentares; do
fígado, deve ser retirada a vesícula com cuidado para que não haja
derramamento do material biliar.

O manejo na criação, forma de abate e processamento determinam
a qualidade da carne e agregam valor à produção. Por isso, é
importante seguir as seguintes recomendações:

1. A criação deve ter a rotina de utilizar medidas de biossegurança,
como vacinações, controle de ecto e endoparasitas, tratamento
adequado de resíduos e condições não estressantes.

2. Escolher para o abate aves saudáveis e bem-alimentadas. É
possível observar isso pelas cores das cristas e barbelas (cores
vivas), plumagem brilhante, posição da cabeça e comportamento
sereno.

3. As aves escolhidas devem ser capturadas de forma correta, de
preferência com uma mão sobre o dorso segurando as asas e a
outra, os pés, e transportadas em caixas adequadas (Fig. 1 e 2).

4. O período entre a captura e o abate deve ser de 12 horas, tempo
suficiente para repouso, consumindo apenas água, o que permite
excretar todo o material contido nas vísceras, evitando a
contaminação da carne no momento da evisceração.

5. O local de abate deve ser bem-iluminado e de fácil higienização,
com água corrente e esgotamento sanitário, protegido de pessoas
estranhas e de outros animais.

6. No momento que antecede o abate, todo o material a ser
utilizado, como baldes, facas, sacos plásticos e fogão, deve estar
em perfeitas condições de uso e higienizados.

7. Para o atordoamento, a ave deve ser contida da mesma forma da
captura e receber um golpe rápido e certeiro na altura da nuca (Fig.
3).
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