
Abatedouros

O sistema de rastreabilidade surgiu, inicialmente, para averiguar o
aparecimento de doenças que influenciam a saúde humana, como a
encefalopatia espongiforme bovina (EEB) e a intoxicação alimentar
causada por Escherichia coli, bem como para investigar resíduos
derivados de substâncias administradas nos animais. Assim, o conceito
de rastreabilidade desenvolveu-se com o objetivo de acompanhar o
animal, individualmente, desde o seu nascimento, passando pelo abate
e chegando até os produtos gerados a partir dele, tornando possível
que, a partir de um corte de carne, seja possível ter informações sobre
animal vivo do qual ele foi originado.

Com a evolução deste sistema, passou a ser não somente um
instrumento voltado a segurança alimentar, mas também uma fonte de
informação a respeito dos alimentos que são ingeridos todos os dias,
funcionando como uma ferramenta, que dá aos clientes a certeza de
que estão consumindo produtos inócuos e produzidos de forma ética.

A rastreabilidade pode ser definida como os mecanismos desenhados e
a capacidade de rastrear um produto animal através de todos os
passos da cadeia de produção, desde a fazenda de origem até seus
derivados.

O sistema de rastreabilidade consiste em diversos procedimentos
interrelacionados e ligados a um processo ao qual o animal em questão
foi submetido. Qualquer produto desta cadeia, que passe de um
procedimento a outro, deve ser identificado por um código ou número e
todo movimento é registrado através de um código de identificação.

No caso dos animais, cada um possui seu código de identificação, de
modo que não seja confundido com outro. Todas as etapas a que o
animal é submetido no sistema de produção devem ser registradas, de
forma que, se for realizada uma auditoria de rastreio, seja possível
identificar esta movimentação, além das condições observadas em
cada etapa.

Os projetos de rastreabilidade normalmente são geridos por entidades
controladoras, responsáveis por emitir os códigos de identificação dos
animais e por definir os padrões de cada etapa da cadeia produtiva,
além de fiscalizar se os procedimentos estão sendo realizados de forma
correta, através de fiscalizações e auditorias.

Tem a responsabi l idade not if icar ao serviço de controle
central  todos os animais que chegam e todos os animais
abat idos,  para que seus registros sejam debitados do
sistema. Animais que veem de granjas que perderam sua
cert if icação devem ser recusados,  não abat idos e devem
ser not if icados ao serviço de controle.  Devem adotar o
código de conduta quanto ao bem estar animal
( instalações,  manejo,  abate humanitár io)  e a prát icas
higiênicas dentro do estabelecimento.  Os abatedouros têm
de manter os seus própr ios s istemas de vigi lância "em
casa" para que a carne embalada ou as carcaças possam
ser seguidas até ao animal  de que provêm, ou pelo menos
o grupo de animais de onde provêm. O registro pode ser
feito de acordo com registro do horár io de abate e
desossa,  ou por carcaças.

COMPONENTES DO 
SISTEMA

Entidade de controle
É o mecanismo central  de controle.  Estabelece padrões de
ident if icação e especif icações e emite os códigos de
ident if icação aos produtores.  Determina padrões para os
colaboradores do s istema, ass im como seu credenciamento
e inspeção.  Deve ter o registro central  de todos os
movimentos dos animais pertencentes ao s istema, com seu
número de ident if icação e data.
*Não é necessár io que todas as funções sejam real izadas por apenas uma
unidade de controle.

Fazendas e produtores
É necessár io um registro das fazendas ou propr iedades
part ic ipantes.  Devem ter prát icas de manejo aprovadas
pelo s istema creditador.  As fazendas deverão ser
inspecionadas regularmente por uma equipe que
atual izará o registro se necessár io.  Devem haver padrões
claros ou códigos de conduta que se ajustem as fazendas.
O fazendeiro tem que atr ibuir  e registrar as novas
ident if icações,  a lém de registrar e reportar todo
movimento para a fazenda e da fazenda.

Comerciantes e transportadores

Mesmo que o contato seja breve, e les devem um s istema
de contabi l idade com os registros de todos os animais que
passaram por suas mãos.  Not if icar regularmente todos os
movimentos dos animais dentro e fora de suas empresas.
Manter padrões de bem estar animal,  veículos e de
manejo.
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IDENTIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

OBRIGATÓRIA A NIVEL
NACIONAL NÃO OBRIGATÓRIA

Legis lação
específ ica

Regras internas
para um mercado

específ ico

Órgão
competente

Exclusão do
mercado

FISCALIZAÇÃO SE NÃO CUMPRIR

Deve haver um projeto de ident if icação
animal  sob o controle de uma ent idade
central .  A ident if icação deve ser legível ,
res istente e segura contra fraudes.  

A maior ia dos s istemas são mais complexos.
Os animais  são ident if icados pelo produtor
no nascimento,  no desmame ou antes de
sair  da propr iedade.  Nesse s istema de
ident if icação indiv idual ,  cada animal  possui
um número,  que será mant ido durante toda
sua vida.

O sistema mais s imples usa ident if icação
de grupo e rastreia apenas o local  de
or igem imediatamente ao local  de abate.
Todos os animais  devem usar o mesmo
código de ident if icação.  Caso um
disposit ivo seja perdido,  pode ser
subst i tuído por outro do mesmo t ipo.

SOLUÇÕES PARA PERDA DA
IDENTIFICAÇÃO

PERDA DE
IDENTIFICAÇÃO

Busca pela
descr ição do animal

Os animais devem portar
um pequeno disposit ivo de
ident if icação secundário

Em caso de perda ou de mal
funcionamento do disposit ivo
pr incipal ,  deve haver um
sistema de backup disponível

Deve-se manter um banco de dados
com a descr ição dos animais .

Sol ic i tação de um
disposit ivo em

dupl icata

Opção mais econômica: ut i l ização de br inco
legível  e grande em uma orelha do animal  e
um metál ico e pequeno na outra orelha
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1)  AVALIAÇÃO

NECESSIDADE
DO

MERCADO

2) PLANEJAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

LOGÍSTICA

ELABORAÇÃO E LEGISLAÇÃO

3) CAPACITAÇÃO

CRIAÇÃO DE MATERIAIS 
DE TREINAMENTO

TREINAMENTO

4) IMPLEMENTAÇÃO

DATA DE INÍCIO

CRIAÇÃO DA ENTIDADE DE
REGISTRO

CRIAÇÃO E TESTES DOS
SISTEMAS DE COMPUTADOR

COMPRA DE EQUIPAMENTOS

PROCESSO DE REGISTRO DE
MOVIMENTOS

MONITORAMENTO

RASTREABILIDADE

Fonte: Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Al imentación.  Buenas Práct icas para la
industr ia de la carne.  Roma: FAO, 2007


