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RESUMO 

 

Grande parte dos abatedouros apresentam deficiências quanto as práticas higiênico-

sanitárias ao longo do fluxograma de abate. Essa ineficiência pode resultar em 

contaminação microbiológica da carcaça e, consequentemente, do produto final. Diante 

disso, objetivou-se avaliar as condições higiênico-sanitárias de um abatedouro de aves, 

no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Foram realizadas duas visitas técnicas à 

unidade; onde, por meio de inspeção visual, observou-se o fluxograma de abate; realizou-

se preenchimento de checklist, que buscou avaliar as condições higiênico-sanitárias das 

instalações, dos manipuladores e do ambiente durante todo o processo de abate para 

averiguar conformidade com a legislação vigente; bem como, foram coletados swabs de 

pontos do abatedouro – que podem influenciar na qualidade da carne – como: 

instrumentos, superfícies de equipamentos e carcaça das aves, além de amostras de água 

utilizada no processo de abate. As amostras de swabs foram submetidas às análises de 

contagem padrão de microrganismos mesófilos estritos e facultativos viáveis, 

Escherichia coli, Enterobacteriaceae e Listeria sp. ambiental e a água foi pesquisado 

coliformes a 35°C e 45ºC. Na avaliação do fluxograma de abate, observou-se que 63,3% 

dos itens analisados estavam dentro do previsto pela lei; no entanto, 36,7% encontravam 

em desacordo. Dos itens analisados no checklist, 92,8% apresentaram conformidade de 

acordo aos padrões legislativos; e, 7,8% não estavam em conformidade. As bactérias 

mesófilas apresentaram contagens elevadas em 90% dos pontos avaliados; já as bactérias 

Enterobacteriaceae foram detectadas em quatro amostras. Quanto a E. coli, esta esteve 

presente em equipamentos, utensílios e carcaças, variando de 2,0x10
2 

a 7,7x10
4 

UFC/cm
2
. Foi observado a presença de Listeria sp. em um dos pontos avaliados. Na água 

do estabelecimento, observou-se presença de coliformes a 35ºC com valor de 7,4 

NMP/100mL. A partir deste estudo, conclui-se que o abatedouro em questão, deve 

incrementar programas e estratégias de autocontrole em seu fluxograma, para promover 

uma maior qualidade ao seu produto final. 

 

Palavras-chave: Abate de Aves. Análise Microbiológica. Fluxograma de Abate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado consumidor de alimentos tem se tornado cada vez mais consciente e 

exigente no que diz respeito à aquisição de produtos de origem animal – principalmente, 

a carne, buscando mais informações quanto à sua origem e qualidade (DINIZ et al., 2012; 

PINTO, 2014). A crescente procura por alimentos mais saudáveis bem como a qualidade 

dos produtos, direcionou parte do nicho de mercado. As carnes de melhor qualidade 

nutricional e sensorial passaram a ser preferência entre os consumidores, por serem mais 

saudáveis e, em alguns casos, por oferecerem propriedades funcionais benéficas à saúde 

humana (COSTA et al., 2008). 

É de conhecimento que os consumidores apresentam interesse em relação à 

qualidade sanitária de toda a cadeia de produção da carne, desde a obtenção até a 

comercialização. A ocorrência de microrganismos patogênicos pode contaminar a carne; 

e, isso se deve às práticas incorretas durante a manipulação e ao ambiente de 

funcionamento inapto. A carne, em particular, pode ser fonte de infecção ou intoxicação 

alimentar como resultado de dois elementos principais: quando animais portadores de 

infecções transmissíveis ao homem (zoonoses) e exposição da carcaça a agentes externos 

que podem ser físicos, químicos ou microbiológicos (PINILLOS; JUKES, 2008). 

Durante o abate, as carcaças podem sofrer contaminação por agentes patogênicos, 

esses que em grande quantidade pertencem à microbiota natural dos animais, causando 

problemas sanitários aos consumidores, como a ocorrência de Doenças Veiculadas por 

Alimentos (DVAs). A contaminação cruzada é um fator importante, pois esses agentes 

também são transportados do ambiente contaminado para as carcaças pelo manipulador, 

utensílios, alimentos e pela água, (MATSUBARA, 2005). 

Mesmo com os avanços tecnológicos, ainda é possível encontrar contaminação por 

agentes patogênicos em carcaças de frango – especialmente, por bactérias do gênero 

salmonela, que são encontradas no trato gastrointestinal desses animais e podem 

contaminar as carcaças ou outros produtos durante o processo de abate se o mesmo não 

for realizado com os devidos cuidados higiênicos (CARVALHO, CORTEZ, 2005). 

Na avaliação da qualidade de aves, os indicadores microbiológicos estão sendo 

empregados, principalmente, na análise do produto final; porém, sua recomendação é 

válida durante todo fluxograma de abate (AVENS et al., 2002; CARVALHO et al., 2002; 

CARDOSO et al., 2005). 
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Para certificar a qualidade sanitária das carnes, a legislação brasileira dispõe sobre 

as condições de criação e exigências para o abate sob inspeção de profissional 

competente (MOURA, 2015). 

Com tamanha importância do setor da avicultura, tanto no âmbito econômico para 

o país quanto no sanitário, ao que diz respeito às doenças transmitidas por alimentos, 

principalmente, quando relacionado às condições higiênico-sanitárias dos abatedouros e 

qualidade do produto final, este trabalho objetivou avaliar as condições higiênico-

sanitárias de um abatedouro de aves, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as condições higiênico-sanitárias de um abatedouro de aves no estado do 

Rio Grande do Norte. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o fluxograma de abate de aves em um abatedouro de acordo com a 

legislação vigente; 

 

 Analisar as condições higiênico-sanitárias da área externa, área interna, 

equipamentos e manipuladores, de um abatedouro de aves; 

 

 Verificar as condições microbiológicas de equipamentos em contato com 

carcaças de aves; 

 

 Investigar as condições microbiológicas de carcaças de aves. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Importância econômica da produção de carne de frango no Brasil 

 

É constante o crescimento da indústria de carnes no Brasil e no mundo; e, neste 

cenário tem-se o setor avícola. Existem dezenas de agroindústrias espalhadas por 

diversos estados brasileiros, que fazem parte da cadeia produtiva deste setor bem como 

do seu desenvolvimento econômico (ABPA, 2017). 

Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do período 

correspondente de janeiro a novembro de 2018, mostram que o Brasil irá encerrar o ano 

com produção de aves mais ajustada. A produção de carne de frango de 12,82 milhões de 

toneladas, volume 1,7% inferior às 13,05 milhões de toneladas produzidas em 2017. As 

exportações do segmento totalizaram 4,1 milhões de toneladas, enquanto que em 2017 

foram exportadas 4,32 milhões de toneladas. Com uma oferta interna de 8,73 milhões de 

toneladas, o consumo per capita de carne de frango tende a crescer 0,63%, chegando a 

41,8 quilos em 2018 no acumulado do ano (janeiro a novembro), as exportações de carne 

de frango atingiram 3,748 milhões de toneladas, volume 6,3% menor que as 3,999 

milhões de toneladas embarcadas no mesmo período de 2017. Já o saldo em receita 

chega a US$ 5,991 bilhões, número 10,8% menor que as US$ 6,712 bilhões obtidos no 

mesmo período de 2017 (ABPA, 2018). 

 

3.2 Abatedouro de aves 

 

Entende-se por abatedouro frigorífico o estabelecimento destinado ao abate dos 

animais produtores de carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à 

rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de 

instalações de frio industrial, podendo realizar o recebimento, a manipulação, a 

industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de 

produtos comestíveis e não comestíveis (RIISPOA, 2017). 

Para os estabelecimentos de produtos de origem animal, como os abatedouros, 

existem três tipos de serviços de inspeção. O Serviço de Inspeção Federal de 

responsabilidade do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), que 

deve fiscalizar estabelecimentos que façam comércio interestadual ou internacional; o 
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Serviço de Inspeção Estadual, de responsabilidade das Secretarias de Agricultura dos 

Estados e do Distrito Federal, que devem fiscalizar estabelecimentos que façam comércio 

intermunicipal; e, o Serviço de Inspeção Municipal, de responsabilidade das Secretarias 

ou Departamentos de Agricultura dos Municípios que devem fiscalizar os 

estabelecimentos que façam apenas comércio municipal de produtos de origem animal 

(BRASIL, 1989; IDIARN, 2017; AGUIAR, 2017). 

Conforme Leite et al. (2009), a maioria dos abatedouros, principalmente, os de 

pequeno porte, não atendem aos requisitos mínimos de higiene ao longo do fluxograma 

de abate, não oferecem segurança para os operadores na produção e, principalmente, não 

garantem um alimento de origem animal isento de contaminações física, química e 

biológica, proveniente do homem, dos animais e do meio ambiente. 

De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), o estabelecimento de produtos de origem animal, como o 

abatedouro, deve dispor de condições básicas e comuns, respeitadas as particularidades 

tecnológicas cabíveis, sem prejuízo de outros critérios estabelecidos em normas 

complementares, tais como: localização em pontos distantes de fontes emissoras de mau 

cheiro e de potenciais contaminantes, em terreno com área suficiente para circulação e 

fluxo de veículos de transporte; área delimitada e suficiente para construção das 

instalações industriais e das demais dependências; pátio e vias de circulação 

pavimentadas e perímetro industrial em bom estado de conservação e limpeza; 

dependências e instalações industriais de produtos comestíveis separadas por paredes 

inteiras daquelas que se destinem ao preparo de produtos não comestíveis e daquelas não 

relacionadas com a produção; paredes e separações revestidas ou impermeabilizadas e 

construídas para facilitar a higienização (BRASIL, 2017). 

De acordo com o mesmo documento supracitado, o abatedouro deve possuir pé-

direito com altura suficiente para permitir a disposição adequada dos equipamentos e 

atender às condições higiênico-sanitárias e tecnológicas específicas para suas finalidades; 

forro nas dependências onde se realizem trabalhos de recepção, manipulação e preparo 

de matérias-primas e produtos comestíveis; pisos impermeabilizados com material 

resistente e de fácil higienização; barreiras sanitárias que possuam equipamentos e 

utensílios específicos nos acessos à área de produção e pias para a higienização de mãos 

nas áreas de produção; janelas, portas e demais aberturas construídas e protegidas de 

forma a prevenir a entrada de vetores e pragas e evitar o acúmulo de sujidades; luz 

natural ou artificial e ventilação adequada em todas as dependências. 
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Rede de abastecimento de água com instalações para armazenamento e 

distribuição, em volume suficiente para atender às necessidades industriais e sociais e, 

quando for o caso, instalações para tratamento de água; água potável nas áreas de 

produção industrial; rede de esgoto projetada e construída de forma a permitir a 

higienização dos pontos de coleta de resíduos, dotada de dispositivos e equipamentos 

destinados a prevenir a contaminação das áreas industriais (BRASIL, 2017). 

  

3.3 Abate clandestino 

 

Mesmo com o destaque no setor avícola nacional e com elevados padrões de 

tecnologia e produção, uma parte dos produtos comercializados no mercado interno 

apresenta baixa qualidade higiênica, muitas vezes proveniente de abates clandestinos e 

em descumprimento às normas vigentes, expondo consumidores a perigos (MENNUCCI, 

2006). 

De acordo com a Lei Federal n° 8.137/90, o abate clandestino é uma atividade 

ilícita considerada crime contra as relações de consumo. Ao considerarmos os abates 

clandestinos, englobamos empresas que abatem animais sem fiscalização sanitária e/ou 

empresas que não contribuem com as obrigações fazendárias. Além dos prejuízos e 

riscos ao setor produtivo, esse mercado traz maus-tratos aos animais como outra triste 

realidade, sendo esses abatidos sem fiscalização, procedimentos técnicos e as mínimas 

condições de higiene (SOBCZAK, 2011). 

A clandestinidade é caracterizada por duas condições: a ausência de fiscalização 

pelo serviço de inspeção sanitária e a sonegação fiscal, que muitas vezes ocorrem 

simultaneamente. O consumo de carne contaminada é responsável por diversas doenças, 

com custos diretos aos sistemas de saúde e indiretos à capacidade de trabalho. Por isso, 

há esforços diversos para a elaboração de normas e portarias, que têm entre os seus 

objetivos os de inibir e, eventualmente, extinguir o abate ilegal. Mesmo diante desses 

esforços, o subsistema de abate clandestino mantém-se competitivo (BÁNKUTI; 

AZEVEDO, 2001). 

Quando a fiscalização de produtos de origem é negligenciada, mesmo que ofereça 

suspeitas de anormalidade, a população consumidora é exposta a diversos riscos à saúde. 

O consumo desses produtos contaminados pode ser a causa de diversas doenças graves, 

como: tuberculose, cisticercose, carbúnculo hemático, listeriose, estreptococose, 

toxoplasmose, mormo, yersinose, intoxicações estafilocócicas e alimentares, 
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salmoneloses, entre outras. Essas doenças só podem ser corretamente identificadas 

mediante a inspeção ante-mortem e post-mortem às quais os animais são submetidos no 

matadouro legalizado, procedimento que não ocorre em abates clandestinos (COSTA et 

al., 2011). 

A questão ambiental também é um problema, pois, sua atividade geralmente é 

realizada em locais próximos a rios ou córregos para facilitar a captação de água, não 

sendo apenas a questão sanitária a principal problemática. Ademais, sangue e restos de 

animais acabam sendo despejados nessas águas ou ainda consumidos por animais 

próximos ao ponto de abate, aumentando o risco de disseminação de doenças (COSTA et 

al., 2011). 

Mesmo com a atuação da inspeção sanitária, grande parte dos municípios 

brasileiros não desenvolvem ações de inspeção dos produtos de origem animal nem 

oferecem condições adequadas de abate (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003). 

Para a Food and Agriculture Organization (FAO, 1998), a higiene dos alimentos é 

definida como o conjunto de medidas necessárias para garantir a segurança, a salubridade 

e a sanidade do alimento. É nesse contexto que os serviços de vigilância sanitária 

determinam suas atividades, como a inspeção de abatedouros e de pontos de venda, 

visando minimizar os riscos das doenças transmitidas por alimentos na sociedade 

(SCHREINER, 2003; BADARÓ et al., 2007). 

 

3.4 Qualidade da carne 

 

A carne apresenta importante valor nutritivo. Sua composição depende da espécie, 

e pode variar amplamente dependendo de diversos fatores, como idade, sexo, 

alimentação e região anatômica (ORDÓÑEZ, 2005). 

Para o RIISPOA, carnes são as massas musculares e os demais tecidos que as 

acompanham incluída ou não a base óssea correspondente, procedentes das diferentes 

espécies animais, julgadas aptas para o consumo pela inspeção veterinária oficial. 

Observamos, assim, que o conceito de carne faz referência, de forma geral, às partes 

comestíveis de animais mamíferos, aves, peixes, moluscos, crustáceos, répteis, 

batráquios, quelônios, insetos (BRASIL, 2017). 

Para o Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carne 

de Aves, entende-se por carne de aves a parte muscular comestível das aves abatidas, 
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declaradas aptas à alimentação humana por inspeção veterinária oficial antes e depois do 

abate (BRASIL, 1998). 

De todo modo, os alimentos de origem animal – em específico a carne, por 

possuírem composição rica em nutrientes bem como elevada atividade de água, acabam 

se tornando bastante susceptível a deterioração microbiana. Produtos cárneos provam-se 

um excelente meio de cultura para que se desenvolvam micro-organismos, podendo 

assim estarem ligados à disseminação de micro-organismos patogênicos, causadores de 

enfermidades ao homem (SANTOS; HENTGES, 2015). 

 

3.5 Qualidade microbiológica da carne de aves 

 

Devido ao seu elevado valor biológico, a carne serve de substrato para a 

multiplicação de inúmeros microrganismos, sendo muitos os fatores que podem 

favorecer a multiplicação microbiana, tais como as diversas operações que a carne sofre 

antes da sua comercialização e que podem comprometer a qualidade do produto final. 

Caso essas operações não sejam realizadas dentro dos padrões higiênico-sanitários, 

podem transformar-se em fontes de veiculação de microrganismos (SIGARINI, 2004). 

A carne de aves – principalmente, a de frango, é responsável pela transmissão dos 

mais variados microrganismos patogênicos para o homem, sendo responsável por grande 

incidência de DVAs. Os microrganismos de maior importância em produtos cárneos são: 

Salmonella spp., Campylobacter spp., Staphylococcus aureus, Clostridiun perfrigens, 

Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Aeromonas 

Hydrophila, Shigela spp, Streptococcus spp., Clostridium botulinun, Bacilos cereus 

(MORENO, 2006). 

A quantidade e o tipo de microrganismos presentes nos alimentos podem ser 

usados para avaliar com segurança a qualidade microbiológica dos mesmos. Os 

microrganismos indicadores são utilizados para refletir a qualidade microbiológica dos 

alimentos em relação à vida de prateleira ou à segurança, neste último caso, devido à 

presença de patógenos alimentares (JAY, 2005a). 

Entre os indicadores comumente utilizados na determinação da qualidade 

higiênico-sanitária dos alimentos, encontram-se as contagens de coliformes (GOTTARDI 

et al., 2008). O grupo dos coliformes a 35ºC consiste em bactérias na forma de bastonetes 

gram-negativos, não esporuladas, aeróbios ou anaeróbios facultativos, com capacidade de 

fermentar a lactose produzindo gás, em 24 a 48 horas, a 35ºC. Estas bactérias estão 
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difundidas no ambiente e frequentemente atribuídas às práticas precárias de higiene 

(JAY, 2005b). 

Já o grupo dos coliformes a 45ºC restringem-se a bactérias capazes de fermentar o 

açúcar lactose produzindo gás, em 24 horas, a 44,5-45,5ºC. As bactérias pertencentes a 

esses grupos são da família Enterobacteriaceae, predominantemente, bactérias dos 

gêneros Escherichia spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp. e Klebsiella spp., sendo 

encontradas nas fezes, vegetação e no solo, com exceção da Escherichia coli, presente 

apenas no trato intestinal do homem e animais homeotérmicos (SALES et al., 2015). 

A E. coli é um habitante normal do intestino dos seres humanos e dos animais, que 

em situações de contaminação podem causar infecções (ALVES, 2006). A E. coli 

enterohemorrágica e a E. coli enteropatogênica representam uma causa relevante no 

âmbito de DVAs (KARMALI et al., 2010). Um dos aspectos com relação à 

contaminação dos alimentos quer seja carne ou leite e derivados por E. coli refere-se em 

algum momento a poluição fecal durante a manipulação e processamento dos alimentos. 

Caracterizam-se pelo aparecimento de diarreias, febre e náuseas que, normalmente, 

aparecem 6 a 36 horas após a ingestão do alimento contaminado (ALVES, 2006). 

Os membros da família Enterobacteriaceae, que são bactérias gram negativas, 

mesófilas, sendo encontradas em carnes, ovos, animais, insetos e homem, porém, várias 

enterobactérias são patogênicas ao homem, representando risco para a saúde pública em 

todo o mundo. Entre as enterobactérias patogênicas, a salmonela é a mais importante, e 

possui ampla ocorrência em animais e no ambiente, como água, solo, fezes de animais, 

insetos e superfícies de equipamentos e utensílios de fábricas e cozinhas (SILVA et al., 

2010). 

As bactérias mesófilas predominam em situações em que há falta de condições 

básicas de higiene de uma forma geral. Estas são indicadores microbiológicos de 

qualidade mais comumente utilizados, indicando se a limpeza, desinfecção e o controle 

da temperatura durante os processos de tratamento industrial, transporte e 

armazenamento foram realizados de forma adequada. A contagem padrão desses 

microrganismos é usada como indicadora da população bacteriana em uma amostra. É 

uma contagem genérica para microrganismos que crescem aerobicamente ou 

facultativamente em temperaturas de incubação que variam entre 15 e 45ºC (MORTON, 

2001; CARVALHO, 2001). 

Os microrganismos do gênero Listeria spp. são compostos por bastonetes gram-

positivos, não produtores de esporos e anaeróbios facultativos, a sua transmissão pode 
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ocorrer tanto por contato direto quanto indireto com fontes contaminadas, seja por via 

oral, ocular, cutânea, respiratória e urogenital (HOLT et al., 1994). Portanto, a 

transmissão por ingestão de alimentos contaminados parece ser a forma mais importante, 

uma vez que espécies de Listeria têm sido isoladas de diferentes produtos de origem 

animal e também de equipamentos e utensílios em plantas de processamento de carne 

bovina (SORIANO et al., 2001; BARROS et al., 2004; YÜCEL et al., 2005; FRANCO; 

LANDGRAF, 2007; MANTILLA et al., 2007; KOVACEVIC et al., 2012). Essas 

bactérias estão envolvidas em um grande número de surtos de origem alimentar por todo 

o mundo; sendo os alimentos mais indiciados aqueles prontos para consumo, que passam 

por longo período de tempo armazenados em refrigeração, principalmente, os produtos 

cárneos (INGHAM et al., 2004). 

Muitas doenças podem ser transmitidas pela água e podem ser causadas por 

diversos organismos ou outros contaminantes disseminados encontrado na água, tais 

como: amebíase, giardíase, gastroenterite, febres tifoides e paratifoide, hepatite 

infecciosa, cólera, dengue, dentre outras. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

as doenças de veiculação hídrica são subdivididas em dois grupos: doenças de 

transmissão hídrica, que são caracterizadas pela presença de microrganismos patógenos 

veiculados pela água, como fungos, vírus, protozoários e bactérias; e, doenças de origem 

hídrica, que são caracterizadas pela presença de substâncias químicas na água, acima das 

concentrações permitidas (SANTOS NETO, 2003). 

 

3.6 Avaliação higiênico-sanitárias 

 

Dentre as diversas formas de avaliar as condições higiênico-sanitárias de um 

estabelecimento produtor ou comercializador de alimentos, o checklist é uma ferramenta 

que nos permite fazer a avaliação preliminar das condições higiênico-sanitárias deste 

espaço. Os avaliados são relativos aos recursos humanos, condições ambientais, 

instalações, edificações e saneamento, equipamentos, sanitização, produção, embalagens, 

controle de qualidade e controle de mercado (SENAC, 2001). Análise de equipamentos, 

utensílios e carcaças, através de swabs e submetidas às análises de contagem padrão de 

microrganismos é uma forma de avaliar as condições higiênico-sanitárias, pois, a 

quantidade e o tipo de microrganismos presentes na carne refletem as condições 

higiênico-sanitárias do abatedouro bem como as de armazenamento após o abate o que 

define também a vida de prateleira da carcaça (HUGAS, 1998; MARRA, 2009). 



 

 

21 

 

 

Uma forma importante para manter as condições higiênico-sanitárias satisfatórias 

em abatedouro é a adoção de programas de autocontrole. Estes programas são adotados 

pelos estabelecimentos visando a redução de perdas econômicas e obtenção de um 

produto com padrão de qualidade exigido pelo mercado. Assim, programas de qualidade 

como as Boas Práticas de Fabricação (BPF), Procedimentos Padrão de Higiene 

Operacional e Pré-operacional (PPHO) e Programa de Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC) vêm se difundindo a cada dia. Esses programas têm como 

objetivos principais promover a higiene do ambiente, dos equipamentos, dos utensílios e 

dos manipuladores, mapeando os pontos críticos e riscos, mantendo todo processo 

controlado, garantindo a oferta de um alimento seguro (OLIVO, 2006). 

De acordo com o RIISPOA, programas de autocontrole são os programas 

desenvolvidos, procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e 

verificados pelo estabelecimento, com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a 

qualidade e a integridade dos seus produtos, que incluam, mas que não se limitem aos 

programas de pré-requisitos, BPF, PPHO e APPCC ou a programas equivalentes 

reconhecidos pelo MAPA. 

Para um melhor entendimento, BPF é definido como as condições e procedimentos 

higiênico-sanitários e operacionais sistematizados, aplicados em todo o fluxo de 

produção, com o objetivo de garantir a inocuidade, a identidade, a qualidade e a 

integridade dos produtos de origem animal; denomina-se por PPHO os procedimentos 

descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, 

com vistas a estabelecer a forma rotineira pela qual o estabelecimento evita a 

contaminação direta ou cruzada do produto e preserva sua qualidade e integridade, por 

meio da higiene, antes, durante e depois das operações; e, por APPCC, o sistema que 

identifica, avalia e controla perigos que são significativos para a inocuidade dos produtos 

de origem animal (BRASIL, 2017). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Este trabalho é produto do estágio supervisionado que ocorreu no Laboratório de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal (LIPOA), da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA). Durante tal estágio, foram realizadas duas visitas técnicas em 

um abatedouro de aves, que possui inspeção municipal, localizado no estado do Rio 

Grande do Norte. 

Durante tais visitas neste abatedouro de aves observou-se, por meio de inspeção 

visual e fotográfica, o fluxograma de abate das aves, desde a recepção desses animais até 

a expedição do alimento acabado, bem como espaço físico do abatedouro, no intuito de 

avaliar a conformidade com a legislação brasileira (BRASIL, 1998; BRASIL, 2017). 

Tendo sido realizadas anotações referentes a desconformidades durante o processo de 

abate desses animais. 

Durante a estadia no abatedouro, foram coletados dados por meio de inspeção 

visual e o preenchimento de um checklist (Anexo 1), que buscou avaliar as condições 

higiênico-sanitárias das instalações, manipuladores e do ambiente durante todo o 

processo de abate, desde a recepção das aves até o acondicionamento e embalagem final 

dos cortes da carcaça, as condições, conforme os critérios da legislação vigente 

(BRASIL, 1997; BRASIL, 2017). 

Em uma das visitas, foram coletados swabs de pontos do abatedouro que podem 

influenciar na qualidade da carne, como instrumentos e superfícies de equipamentos em 

contato com a carcaça da ave durante o fluxograma de abate, são eles: (tanque – 1ª 

lavagem, tanque – 2ª lavagem, carcaças após 1ª lavagem, carcaças após 2ª lavagem, mesa 

de evisceração, tanque – lavagem após evisceração, faca, mesa – gotejamentos, carcaça 

após evisceração, mesa – câmara fria). No mesmo dia de coleta de swabs, também foram 

coletadas amostras de água, em recipientes estéreis, utilizada no processo de abate. 

Os swabs estéreis foram colocados em água peptonada a 0,1% que serve como 

meio de enriquecimento para bactérias. Após a coleta de swabs e da água, as amostras 

foram direcionadas devidamente refrigeradas para o LIPOA – UFERSA, onde foram 

realizadas as análises microbiológicas.  

As amostras de swabs foram diluídas 9 mL de água peptonada 0,1% até a diluição 

de 10
-3

 (diluições sucessivas) (BRASIL, 2003) e submetidas às análises de contagem 

padrão de microrganismos mesófilos estritos e facultativos viáveis, Escherichia coli e 
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Enterobacteriaceae e Listeria sp ambiental. Para a pesquisa desses microrganismos 

foram utilizadas Kit 3M
TM

 Petrifilm
TM

, seguindo as recomendações do fabricante. Foram 

pipetados 1mL de cada diluição no centro do Petrifilm™, em duplicata, sendo espalhado 

uniformemente por toda placa. Em seguida, a placa foi incubada na posição horizontal, 

com o lado transparente para cima, a 35ºC, por 24 horas. No final, foi realizada a 

contagem das colônias realizada com auxílio do contador de colônias Phoenix
®
. 

A água foi submetida a pesquisa de coliformes a 35°C e 45ºC, conforme as normas 

estabelecidas pela Instrução Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003, a qual oficializa 

os métodos analíticos oficiais para análises microbiológicas para controle de produtos de 

origem animal e água (BRASIL, 2003). Inoculou-se a alíquota de 0,5 mL de cada 

diluição em tubos de ensaio contendo o meio Verde Brilhante Bile 2% Lactose. Após 48 

horas de incubação em banho-maria a 36º C, ± 1ºC, foi verificada a formação de gás nos 

tubos de Durhan, o que caracteriza a presença dessas bactérias. Os tubos positivos de 

coliformes, a 35ºC, foram repicados e colocados em tubos com caldo Escherichia coli 

(EC) a 45ºC, ± 0,2ºC, por 48 horas para pesquisa de coliformes a 45ºC. Após a leitura foi 

verificado o número mais provável de coliformes a 35 e 45ºC. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados que seguem são referentes às observações in loco e fotográfica, 

referentes ao fluxograma de abate analisado durante as visitas ao abatedouro de aves. 

O abatedouro em estudo tem fiscalização municipal e abate cerca de 100 aves ao 

dia. É composto por três funcionários e tem como responsável técnico um médico 

veterinário. Este estabelecimento localiza-se em perímetro urbano e apresenta-se em 

conformidade com a legislação municipal e federal, que relata que o funcionamento 

desse tipo de estabelecimento localizado no perímetro urbano, somente será autorizado 

depois de ouvida à autoridade de saúde pública, do meio ambiente e a Prefeitura 

Municipal (BRASIL, 1998; BRASIL, 2017). 

Além disso, localiza-se em pontos distantes de fontes emissoras de mau cheiro e de 

potenciais contaminantes, possui área de circulação pavimentadas, permitindo o tráfego 

de veículos inerentes ao processo de abate e saída das aves para comercialização bem 

como urbanização de todo interior, condizente com a Portaria nº 210/1998 do MAPA 

(BRASIL, 1998). 

A recepção das aves não possui abrigo com área coberta. De acordo com Ludtke et 

al. (2012), ao chegar no abatedouro, as aves devem ser encaminhadas para locais frescos 

e bem ventilados. A direção do estabelecimento afirma que, logo após a chegada diária 

das aves, estas são encaminhadas ao galpão de espera onde permanecem até o momento 

de abate. Neste galpão, anexo ao abatedouro, as aves são retiradas de maneira manual das 

caixas e levadas ao local onde são mantidas até o momento do abate. Esse setor do 

abatedouro avaliado condiz com o que afirmam Tavernari et al. (2012), onde as caixas 

contendo os frangos deverão ser descarregadas manualmente ou de forma automatizada 

dos caminhões com cuidado, evitando movimentos bruscos e direcionados em esteiras 

para a área de pendura. 

No galpão, as aves permanecem sem alimentação, obedecendo a recomendação da 

legislação quanto ao jejum e à dieta hídrica. É proibido o abate de animais que não 

tenham permanecido em descanso, jejum e dieta hídrica, respeitadas as particularidades 

de cada espécie e as situações emergenciais que comprometem o bem-estar animal 

(BRASIL, 2017). Recomenda-se um período de jejum ideal, na granja, de 6 a 8 horas, 

somando ao período de transporte e espera no abatedouro, totalizando um período de 

jejum de 8 a 10 horas (LUDTKE et al., 2012). 
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Figura 1: Galpão de descanso (A) e aves em descanso (B) de um abatedouro de 

aves do Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

A insensibilização no abatedouro em estudo é realizada através de eletronarcorse 

em imersão em água, como preconizado em legislação, em que está descrito que a 

insensibilização deve ser preferentemente por eletronarcose sob imersão em líquido, cujo 

equipamento deve dispor de registros de voltagem e amperagem – esta será proporcional 

à espécie, tamanho e peso das aves, considerando-se ainda a extensão a ser percorrida 

sob imersão (BRASIL, 1998). 

A sangria é realizada de maneira manual, onde os animais contidos pelos pés em 

ganchos, sob uma calha de material inoxidável, posta imediatamente à insensibilização, 

de acordo com a Instrução Normativa nº03/2000 do MAPA, que descreve que a operação 

de sangria deve ser iniciada logo após a insensibilização do animal, de modo a provocar 

um rápido, profuso e mais completo possível escoamento do sangue, antes que o animal 

recupere a sensibilidade (BRASIL, 2000). 

 

Figura 2: Insensibilização de aves (A) e área de Sangria (B) de um abatedouro de 

aves do Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

                 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

A B 

A B 
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A escaldagem é realizada por imersão em água quente com equipamento em 

material inoxidável, instalado logo após a sangria, conforme a legislação, que preconiza 

diferentes métodos para este processo, como a imersão em água quente, chuveiros de 

água quente e aplicação de vapor, sendo a escaldagem por imersão o método mais 

utilizado (EMBRAPA, 2007; BRASIL, 2017). 

A depenagem está de acordo com a literatura, a qual diz que a depenagem deverá 

ser mecanizada, executada com as aves suspensas pelos pés e processadas logo após a 

escaldagem, sendo proibido o seu retardamento (BRASIL, 1998). 

As carcaças são lavadas em tanque de material inoxidável, por imersão, antes de 

seguir para evisceração. Esta etapa apresenta em desconformidade com a legislação, onde 

cita que as carcaças deverão ser lavadas em chuveiros de aspersão dotados de água sob 

pressão, com jatos orientados em diversos sentidos para proporcionar que toda a carcaça 

seja lavada, inclusive, os pés (BRASIL, 1998). 

 

Figura 3: Carcaças em imersão (A) e Área limpa (B) de um abatedouro de aves do 

Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

O processo de evisceração é realizado em instalação própria, isolada através de 

paredes da área de escaldagem e depenagem, manualmente, em mesa de material 

inoxidável, com facas. A normativa nº 210/1998, preconiza que a evisceração não 

automatizada deverá, obrigatoriamente, ser realizada com as aves suspensas em ganchos 

de material inoxidável, presos em trilhagem aérea mecanizada, sob a qual deverá ser 

instalada uma calha de material inoxidável, não corrosível, de superfície lisa e de fácil 

higienização, de modo que as vísceras não comestíveis sejam captadas e carreadas para 

os coletores ou conduzidos diretamente para a seção de subprodutos não comestíveis – 

conhecida como graxaria (BRASIL, 1998). 

A B 
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Após evisceração, as carcaças permanecem por aproximadamente 5 minutos em 

uma mesa inoxidável, do tipo vasada, para o processo de gotejamento, apresentando em 

desacordo com a legislação vigente, pois o gotejamento deve ser realizado, 

imediatamente após o pré-resfriamento com as carcaças suspensas pelas asas ou pescoço, 

em equipamento de material inoxidável, dispondo de calha coletora de água de 

gotejamento, suspensa e disposta ao longo do transportador (BRASIL, 1998). 

Após o gotejamento, as carcaças seguem para a câmara de fria, onde permanecem 

até a expedição. No momento das visitas, observou-se neste ambiente uma temperatura 

de -2,1°C. De acordo com a legislação, a temperatura preconizada em câmara de 

resfriamento temperatura ao redor de -1ºC (menos um grau centígrado) a 4ºC, tolerando-

se, no máximo, variação de um grau centígrado (BRASIL, 1998). A seção de expedição é 

construída isolada com acesso através de janelas, conforme a legislação citada. De 

acordo com a direção do abatedouro, as carcaças são embaladas um dia após o abate e em 

seguida encaminhadas ao comércio local em transporte adequado para este fim. 

 

Figura 4: Dispenser para papel toalha e lixeira em pedal (A) e Câmara fria (B) de 

um abatedouro de aves do Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Os resultados da aplicação de um checklist estão apresentados na Tabela 1. Os 

parâmetros: área externa, área interna, condições higiênico-sanitárias das instalações e 

condições de higiene dos manipuladores, foram avaliados em conforme e não conforme. 
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Tabela 1: Parâmetros observados das condições higiênico-sanitárias de um 

abatedouro de aves do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

Parâmetros Conformes Não 

Conformes 

Conformidade 

percentual 

Área Externa 4 0 100% 

Área interna 7 0 100% 

Higiene das instalações 11 0 100% 

Higiene dos manipuladores 4 2 66,6% 

CONFORMIDADE TOTAL 26 2 92,8% 

 

Ao analisar o desempenho através do preenchimento do checklist, pode-se 

observar que de um total de 28 parâmetros avaliados, 26 (92,8%) apresentaram conforme 

aos padrões estabelecidos pela legislação vigente (BRASIL, 2017).  

Observou-se que todos os parâmetros avaliados no abatedouro de aves quanto à 

área externa, interna e higiene das instalações, apresentaram conforme o exigido pelas 

legislações (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998, BRASIL, 2017).  

No entanto, quanto as condições dos manipuladores, a unidade avaliada no presente 

trabalho apresentou dois parâmetros desconforme: uniformes de cor clara, limpos e 

íntegros; e, presença de luva, touca, avental, botas, máscaras. De acordo com a portaria 

nº 210 de 1998, é obrigatório o uso de uniforme branco pelos operários (gorros, calça e 

camisa ou macacão, preferentemente protegidos por aventais). Faculta-se o uso de 

uniforme de cor escura para trabalhadores de manutenção de equipamentos e que não 

manipulem produtos comestíveis. Não será permitido o uso de roupas de cor escura, por 

baixo do uniforme de trabalho. Os funcionários que executam funções de higienização de 

instalações e equipamentos devem ser perfeitamente identificados para a finalidade de 

que haja uma melhor identificação (BRASIL, 1998). 

Esta inadequação ocorre devido a ineficiência das Boas Práticas de Fabricação. A 

conscientização e o treinamento da equipe do abatedouro quanto às BPF são de 

fundamental importância. Para Jay (2005b), a forma mais eficiente de reduzir a 

contaminação e o crescimento microbiano em carne consiste em estabelecer programas 

de controle de qualidade, tais como BPF e APPCC, que podem ser baseados em 
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microrganismos indicadores que demonstram a presença de agentes patogênicos e 

bactérias que causam deterioração. 

É de extrema importância realizar análise microbiológica para carne de frango 

como outro tipo de carne, pois é possível avaliar a qualidade do produto que está sendo 

ofertado, assegurando os consumidores que estão levando este tipo de produto para suas 

casas (SILVA, 2002). 

Os resultados da análise microbiológica estão dispostos na Tabela 2. A legislação 

em vigor não estabelece parâmetros microbiológicos para coliformes totais. 

 

Tabela 2: Resultados das análises microbiológicas de swabs coletados de um 

abatedouro de aves do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

Amostras B. 

Mesófilas 

UFC/cm
2
 

E. coli 

UFC/cm
2
 

Enterobacteriaceae 

UFC/cm
2
 

Listeria 

sp. 

UFC/cm
2
 

Tanque (1ª lavagem) 6,9x10
4
 7,7x10

4
 7,5x10

3
 0 

Tanque (2ª lavagem) 2,5x10
4
 0  0 0 

Carcaças (após 1ª 

lavagem) 

1,79x10
5
 7,0x10

2
 1,5x10

3
 0 

Carcaças (após 2ª 

lavagem) 

4,7x10
4
 0 1,5x10

3
 0 

Mesa de evisceração 2,5x10
4
 0 2,5x10

3
 0 

Faca 1,85x10
4
 7,4x10

2
 8,0x10

3
 0 

Tanque (lavagem 

após evisceração) 

0 0 0 0 

Mesa (gotejamento) 2,50x10
5
 5,9x10

2
 1,6x10

3
 0 

Carcaça (após 

evisceração) 

2,5x10
4
 2,0x10

2
 5,0x10

2
 0 

Mesa (Câmara fria) 1,00x10
5
 0 0 3 

 

Para a pesquisa dos microrganismos, buscou-se pontos do fluxograma do abate 

das aves no intuito de avaliar a qualidade do produto final que será expedido.  

De todos os pontos analisados apenas o tanque utilizado para lavagem das 

carcaças após a evisceração não apresentou crescimento de microrganismos pesquisados. 

No entanto, pode-se perceber que houve contaminação elevada, de bactérias mesófilas e 

Listeria sp., do último ponto avaliado, que se refere a mesa presente na câmara fria 

utilizada para colocar as carcaças. Desta forma, conforme a Tabela 2, pode-se observar 

que não houve redução microbiológica ao longo do processo. 
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Os padrões microbiológicos atuais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA (BRASIL, 2001) não fazem referência à quantidade de microrganismos para 

superfícies de equipamentos, apenas a qualidade da carne, não tolerando a presença de 

Salmonella spp. neste alimento. Contudo, neste trabalho os resultados serão comparados 

à legislação do Mercado Comum Europeu que estabelece um limite inaceitável acima de 

10 UFC/cm
2
 de bactérias mesófilas e acima de 1 UFC/cm

2 
de Enterobactérias nos testes 

de superfície. 

As bactérias mesófilas apresentaram contagens elevadas em 90% dos pontos, com 

valores variando de 1,85x10
4 

a 2,50x10
5
 UFC/mL. Dessa forma, as seis amostras de 

equipamentos que apresentaram crescimento estavam desconformes com a legislação 

Europeia, sendo inaceitável a utilização destes no processo de abate. 

Quanto as contagens de bactérias Enterobacteriaceae, os resultados encontrados 

em equipamentos e utensílios em comparação com o preconizado com a legislação da 

União Europeia, apresentaram contagens acima desse valor em quatro amostras. A 

presença de Enterobactérias é utilizada para avaliar as condições higiênico-sanitárias, 

quando apresenta valores elevados indicam contaminação do processo, ou seja, limpeza e 

sanitização inadequadas. Além disso, detectou a presença dessa bactéria em todas as 

carcaças analisadas. Este resultado é preocupante, já que a presença dessas bactérias em 

alimentos está envolvida em surtos de toxinfecções alimentares, destacando a Salmonella 

spp. como agente etiológico (GERMANO, GERMANO, 2008). 

A E. coli, bactéria da família Enterobacteriaceae, esteve presente nesta pesquisa 

em equipamentos, utensílios e carcaças. A presença deste microrganismo demostra a 

qualidade higiênico-sanitária ineficaz do ambiente e/ou dos cooperadores, já que sua 

presença sugere a poluição fecal, a manipulação e processamento dos alimentos 

(ALVES, 2006).  

Da mesma forma, a presença de Listeria sp. Ambiental na mesa presente na 

câmara fria pode estar associada à higienização ineficiente neste ambiente.  

Pesquisas apontam a presença de várias bactérias em carcaças de frango oriundas 

de abate clandestino. Em Goiás, carcaças de aves oriundas de abates clandestinos, 

comercializadas em feiras livres, tiveram 90,62% de alta contaminação, com 0% de 

ausência ou baixa contaminação para microrganismos mesófilos (MOURA, 2012). 

Pesquisa em carcaças de frango comercializadas na região metropolitana do Recife – PE 

ficou constatado que, do total, 16,66% das amostras encontravam-se fora dos padrões 

recomendados para Salmonella spp., sendo que metade era oriunda do abate artesanal, 
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sem refrigeração, e metade do industrial, refrigeradas (MOURA FILHO et al., 2010). No 

Distrito Federal, pôde-se constatar em aves comercializadas em feiras livres, oriundas de 

abates clandestinos, cerca de 3% de amostras positivas para L. monocytogenes (MOURA, 

2012). 

Em relação a qualidade da água do estabelecimento, observou-se presença de 

coliformes a 35ºC com valor de 7,4 NMP/mL e ausência de coliformes a 45ºC. A 

presença deste microrganismo na água indica que a mesma apresenta em desacordo com 

os padrões microbiológicos da Portaria nº 2.914/20011 (BRASIL, 2011), que estabelece 

para a água tratada ausência de coliformes em 100mL de água. A água do abatedouro é 

abastecida pelo sistema público. A água neste estabelecimento deve apresentar potável 

(BRASIL, 2017), pois sua contaminação pode contribuir para contaminação dos 

utensílios, equipamentos e comprometer a qualidade da carne. 

Assim, frente à globalização e do aumento da conscientização dos consumidores 

em optar por alimentos com qualidade microbiológica, toda a cadeia produtiva deverá 

estar preparada para o desafio de produzir alimentos seguros, com excelência de 

qualidade (BEZZERA; MARTINS, 2008). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O abatedouro em questão não atendeu as condições higiênico-sanitárias, apesar do 

alto índice de conformidade na análise feita pelo checklist, a averiguação do fluxograma 

revelou desconformidades e a avaliação microbiológica mostrou alta contaminação. 

Para o estabelecimento atingir um produto final de alta qualidade, deve-se adotar 

medidas, corrigindo fases do fluxograma que não estão como preconizadas pela 

legislação Brasileira e estabelecer a prática contínua de programas de autocontrole como 

as Boas Práticas de Fabricação e os Procedimentos Padrões de Higiene Operacional, 

formando assim uma base sólida para implantação de um Sistema de Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controle em estabelecimentos destinados ao abate e comercialização 

de carne e produtos cárneos de aves. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – CHECKLIST DE HIGIENE DAS INSTALAÇÕES E 

MANIPULADORES 

AVALIAÇÃO EM ABATEDOURO DE AVES 

Check List 

LEGENDA: C – Conforme  

    NC – Não Conforme 

1. ÁREA EXTERNA C NC 

1.1. Delimitação do estabelecimento impede entrada de pessoas 

estranhas / animais (cercas, portões); 
  

1.2. Ausência de lixo, objetos em desuso, animais, insetos e 

roedores; 
  

1.3. Pátio e vias de circulação pavimentada e perímetro industrial 

em bom estado de conservação e limpeza; 
  

1.4. Reservatórios de água protegidos de contaminação externa e 

higienizados regularmente e sempre que for necessário. 
  

2. ÁREA INTERNA   

2.1. Luz natural ou artificial e ventilação adequada em todas as 

dependências; 
  

2.2. Piso e paredes com revestimentos adequados;   

2.3. Presença de lixeira com papel e pedal;   

2.4. Bancadas, pias e utensílios limpos;   

2.5 Presença de animais sinantrópicos;   

2.6 Pisos impermeabilizados com material resistente e de fácil 

higienização, construídos de forma a facilitar a coleta das águas residuais 

e a sua drenagem para seus efluentes sanitários e industriais; 

  

2.7 Pisos em bom estado de conservação (livre de defeitos, 

buracos, trincas e rachaduras). 
  

3. CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DAS 

INSTALAÇÕES 
  

3.1 Equipamentos em material metálico (ou outro aprovado pelo 

Serviço de Inspeção), impermeável e resistente à corrosão e às 

higienizações;  

  

3.2 Higienização dos equipamentos antes das atividades 

industriais; 
  

3.3 Higienização dos equipamentos durante as atividades 

industriais; 
  

3.4 Higienização dos equipamentos após as atividades industriais;   

3.5. Estado de conservação e manutenção geral dos equipamentos 

e utensílios; 
  

3.6 Presença de cartazes com orientações para lavagem das mãos;   
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3.7 Dotado de secador ou toalhas de papel (acompanhadas de 

lixeira com acionamento a pedal para descarte); (Inexistente). 
  

3.8 Programa contínuo de controle integrado de pragas e vetores;   

3.9. Consumo e/ou guarda de alimentos e objetos estranhos às 

atividades industriais do setor; 
  

3.10 Proteção dos reservatórios de água de contaminação externa.   

3.11 Higienização das câmaras frigoríficas, antecâmaras, túneis de 

congelamento e equipamentos resfriadores e congeladores. 
  

4. CONDIÇÕES DE HIGIENE DOS MANIPULADORES   

4.1 Uniformes de cor clara, limpos e íntegros;   

4.2. Presença de luva, touca, avental, botas, máscaras;    

4.3 Unhas curtas e limpas;   

4.4 Conversam, tossem ou espirram sobre os alimentos;   

4.5 Fumam nas dependências destinadas à manipulação ou ao 

depósito de matérias-primas, de produtos de origem animal e de seus 

insumos; 

  

4.6 Circulação de funcionários manipuladores de material 

contaminado em áreas de menor risco biológico. 
  

 FONTE: BRASIL, 1997; BRASIL2017. 


