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RESUMO 

 

Os estabelecimentos de abate comercial de animais, em sua grande maioria, são deficientes no 

âmbito da implementação de procedimentos higiênicos-sanitários que buscam garantir a 

inocuidade e qualidade final do produto. Objetivou-se no presente trabalho avaliar as 

condições higiênico-sanitários de um abatedouro de ovinos, com Serviço de Inspeção 

Estadual (SIE) no estado do Rio Grande do Norte. Foram realizadas duas visitas técnicas ao 

estabelecimento para preenchimento um questionário checklist acerca dos aspectos sanitários 

das instalações físicas, equipamentos e funcionários, e também coletadas de amostras de 

carnes provenientes diretamente de carcaças da linha de abate, para análise microbiológica 

(Coliformes à 35 e 45ºC, Staphylococcus aureus, Salmonella spp.). O resultado do 

processamento das amostras não revelou níveis de contaminação para Staphylococcus aureus, 

condizendo com o elevado índice de conformidade (93,3%) nos quesitos avaliados pelo 

checklist. Observou-se uma variação de < 3 a 43 NMP/g para coliformes 35 e 45ºC e ausência 

de Salmonella spp. nas carnes analisadas. Concluiu-se que as condições higiênico-sanitárias 

do processo de abate do estabelecimento em questão foram suficientes para garantir uma 

qualidade microbiológica adequada à carne. 

 

Palavras-chave: abate, ruminantes, contaminação, higiene, boas práticas de fabricação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The majority of commercial slaughterhouses are deficient in the implementation of hygienic-

sanitary procedures that seek to guarantee the safety and quality of the product. The objective 

of this study was to evaluate the hygienic-sanitary conditions of a sheep slaughterhouse, with 

State Inspection Service (SIE) in the state of Rio Grande do Norte. There were two technical 

visits to the establishment to fill a questionnaire about the sanitary and structural aspects of 

the facilities, equipment and employees. Samples of meat coming directly from the slaughter 

line were collected for the purpose of microbiological analysis (Coliforms at 35 and 45ºC , 

Staphylococcus aureus, Salmonella spp.). The result of the sample processing revealed 

negligible levels of contamination, in keeping with the high compliance rate (93.3%) in items 

evaluated by the checklist. A variation of <3 to 43 NMP / g was observed for coliforms 35 

and 45°C,  with also the absence of Salmonella spp. in the meat samples that were analyzed. 

Therefore, it was concluded that the hygienic-sanitary conditions of the slaughter process 

were sufficient to ensure a positive quality standard for the sheep meat. 

 

Key words: Slaughter, ruminants, contamination, hygiene, good manufacturing pratices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O comportamento do rebanho ovino brasileiro tem apresentado um crescimento pouco 

acelerado, porém constante, desde o ano de 2002. Enquanto o rebanho mundial cresceu 

apenas 1,04% entre os anos 2004 e 2010, com diminuição constante do rebanho entre os anos 

de 2007 e 2010, o rebanho brasileiro cresceu 15,43% no período, passando de 15 milhões para 

aproximadamente 17,3 milhões de animais (SOUZA, 2012). A ampliação dos abatedouros e a 

prática de preparo de cortes especiais apresentam amplas perspectivas de colocação da carne 

no mercado interno e até para exportação (SAMPAIO et al., 2006). 

Além disso, adiciona-se, também, as modificações que vêm ocorrendo no mercado 

consumidor de carnes, sobretudo nos centros urbanos do Nordeste, com o aumento da procura 

por carne de ovino e caprino, graças às campanhas e propagandas relacionadas ao consumo de 

alimentos mais saudáveis, com baixos teores de gordura e a valorização dos hábitos 

alimentares regionais (CARVALHO; SOUZA, 2008).  

A última década foi caracterizada por importantes mudanças nos hábitos alimentares 

dos consumidores de carne (HOFFMAN et al., 2003). A busca por alimentos mais saudáveis e 

a maior exigência em relação à qualidade dos produtos direcionou parte do nicho de mercado. 

As carnes de melhor qualidade nutricional e sensorial passaram a ser preferência, mais 

saudáveis e, em alguns casos, com propriedades funcionais benéficas à saúde humana 

(COSTA et al., 2008).   

No entanto, para assegurar a qualidade sanitária das carnes, existe a legislação que 

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

competente (MOURA et al., 2015). A presença de microrganismos patogênicos pode 

contaminar a carne, e isso deve-se a práticas precárias durante a manipulação e inadequado 

ambiente de funcionamento. A carne, em particular, podem ser fonte de infecção ou 

intoxicação alimentar como resultado de dois elementos principais: quando animais com 

infecções transmissíveis ao homem, zoonoses e contaminação da carcaça com agentes 

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

 A relação existe entre carnes e produtos cárneos na ocorrência de DTAs (Doenças 

Transmissíveis por Alimentos) se dá pelo fato de que muitos agentes patogênicos pertencem à 

microbiota natural dos animais de corte (trato digestório, faringe, tonsilas, narinas, tecido 

linfático) e eventualmente podem levar à contaminação das carcaças durante o abate. Estes 

agentes também são transportados do ambiente contaminado para as carcaças pelo 

manipulador, utensílios, alimentos e pela água (MATSUBARA, 2005).  
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  Em caprinos e ovinos vários patógenos foram isolados e identificados dentre eles: 

Salmonella spp., Chlamydia spp., Brucella ovis e B. melitensis, Campylobacter sp, Leptospira 

sp, Mycoplasma  mycoides, Mycoplasma agalactiae,  Salmonella abortus ovis, dentre outros 

(ALVES, 2007). Tendo em vista a íntima relação existente entre a qualidade microbiológica 

final da carne in natura e as condições higiênico-sanitárias observadas durante o abate e 

processamento até a obtenção da carne, o presente trabalho teve como objetivo verificar as 

condições higiênico-sanitárias do abatedouro frigorífico de ovino e a qualidade 

microbiológica da carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

 Avaliar as condições higiênico-sanitárias de um abatedouro de ovinos do Rio 

Grande do Norte. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

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

equipamentos e manipuladores, durante o abate em um abatedouro frigorífico 

do Rio Grande do Norte. 

 

 Verificar a qualidade microbiológica da carne de ovino do abatedouro 

frigorífico do Rio Grande do Norte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Produção e aspectos Econômicos da Ovinocultura de Corte 

 

 A ovinocultura é responsável por grande parte da produção pecuária de corte mundial, 

desempenhando importante papel na transformação de plantas forrageiras em fonte de 

proteína alimentar animal de alto valor nutritivo, sendo a espécie ovina de grande importância 

nas regiões tropicais, contribuindo para geração de fonte de renda, fixação de homem em 

áreas pouco agricultáveis (SANTOS, 2007).  

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) de 2015, o rebanho mundial era da ordem de 1,2 bilhão de animais, 

apresentando para cenário mundial de 2016 uma tendência de leve crescimento. Dentre os 

países com maiores rebanhos destacam-se China, Austrália, Índia, Irã e Nigéria, 

respectivamente com 17,00%, 6,00%, 5,00% 4,00% e 3,40% da participação mundial. O 

Brasil, por sua vez, concentra o 18° maior rebanho de ovinos (CONAB, 2016).  

A produção nacional de ovinos de corte vem crescendo e se disseminando por todo o 

território nacional, mas ainda não consegue atender a demanda interna, razão pela qual as 

importações também vêm crescendo, tanto de animais vivos, como de carcaças resfriadas ou 

desossadas (FIGUEIREDO JUNIOR et al., 2009).  

O Brasil detém um rebanho de 9,31 milhões de cabeças de caprinos e mais de 17 

milhões de ovinos, dos quais 90,8 e 56,7%, respectivamente, na região Nordeste, mais 

especificamente no semiárido nordestino (IBGE, 2015).  Em termos quantitativos, a produção 

de carne ovina no âmbito mundial chegou ao patamar de aproximadamente 13,7 milhões de 

toneladas em 2010, devendo alcançar 23 milhões em 2020, dentre os países produtores. Parte 

desta produção é destinada ao mercado externo, e todos os produtos gerados pela ovinocultura 

representam um fluxo anual de cerca de US$11 bilhões (ALVES et al., 2014). No entanto, 

ainda são encontrados entraves para a comercialização de ovinos via mercado, dentre os quais 

se destacam: a sazonalidade da produção, a inexistência de um mercado constante, a exigência 

de regularidade na oferta, a necessidade de escala para comercialização e a busca por animais 

jovens por parte dos frigoríficos (SORIO, 2013). 

A partir da coleta de informações realizada por CARNEIRO et al. (2012), a carcaça de 

caprinos e ovinos nos estados tradicionalmente comercializada é dividida em quartos, onde no 

quarto dianteiro então as carnes consideradas de menos nobres ou de segunda, enquanto, no 

quarto traseiro encontram-se os cortes mais nobres como, por exemplo, o pernil.  
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 No estado do Rio Grande do Norte, o rebanho ovino é estimado em 860.037 cabeças, 

destacando-se os municípios de Apodi, Caicó e Caraúbas, com 42.568, 43.141 e 30.578 

animais, respectivamente. (IBGE, 2015). Apesar de promissoras, as cadeias produtivas da 

caprinocultura e ovinocultura norteriograndense apresentam-se desorganizadas e apresentam 

problemas que envolvem as instituições públicas e privadas vinculadas a essas atividades. 

Aspectos como fragilidade e informalidade na comercialização; deficiência no manejo da 

promoção da saúde e a oferta de produtos em quantidade e qualidade abaixo da demanda, o 

que por sua vez favorece em grande parte a opção da importação para atender o mercado 

interno estadual (GOULART; FAVERO, 2011). 

 

3.2 Aspectos Nutricionais da Carne de Ovino 

 

 Com o objetivo de obter uma carne de melhor qualidade, faz-se necessário a 

compreensão de fatores que exercem influência sobre as características qualitativas da carne. 

Esses fatores são de origens intrínsecas ao animal e extrínsecas, podendo-se citar influências 

desde o manejo até as reações físicas e químicas ocorridas na carcaça, sendo fundamental a 

implantação de técnicas racionais de criação, visando maior produtividade e qualidade, para 

atender a um mercado consumidor mais exigente (SILVA SOBRINHO et al., 2005). 

 Desde seu nascimento, o cordeiro tem seu desenvolvimento representado por uma 

curva sigmoide de crescimento acelerado até atingir a puberdade, o qual diminui conforme se 

aproxima da puberdade. A carcaça ovina tem como componentes básicos os músculos, ossos e 

gordura (SANTOS et al., 2000).  Na avaliação da composição química da carne de ovino no 

que se refere ao teor nutricional, foram observados valores de 65,5% a 80,0% de umidade, 

16,0% a 22,0% de proteína, 1,5% a 13% de lipídios e 0,5% a 1,5% de minerais (ARAÚJO, 

2012), no entanto, tais parâmetros estão sujeitos a variações de acordo com o estado de 

acabamento do animal, manejo alimentar implementado, efeito da raça, peso ao abate e idade. 

 Modificações recentes nos hábitos alimentares das populações dos médios e grandes 

centros urbanos do país tem exercido uma forte pressão de demanda pelos produtos oriundos 

da caprinocultura e da ovinocultura. Estimuladas por esses aspectos a atividade se desenvolve 

para se firmar como commodity de importância socioeconômica no país, passando a 

representar uma alternativa expressiva e potencial na oferta de alimentos saudáveis, 

favorecendo o aspecto alimentar das populações rural e urbana (ALVES, 2004). Um aspecto 

notável do consumo de carne ovina está relacionado ao ácido linoléico conjugado (CLA), que 

é um termo coletivo para uma série de isômeros posicionais e geométricos do ácido linoleico. 
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Inúmeros benefícios à saúde foram atribuídos ao ácido linoléico conjugado (CLA), incluindo 

ações na redução da incidência de neoplasias, aterosclerose, começo de diabetes e diminuição 

na massa de gordura. As maiores concentrações foram encontradas em carne de cordeiros 

(4,32 a 19,0 mg/g de gordura) e com menores valores para os bovinos (1,2 a 10,0 mg/g de 

gordura) (KESSLER, 2009).  

A qualidade nutricional e sensorial da carne é diretamente influenciada pela 

composição dos ácidos graxos presentes nos lipídios.  Um maior grau de saturação induz a 

uma menor qualidade, em virtude dos efeitos negativos à saúde humana (MAHGOUB et al., 

2002). Em virtude disso, diversas pesquisas foram e estão sendo realizadas com o objetivo de 

relacionar a presença e o efeito de compostos voláteis aos atributos sensoriais da carne 

(PRIOLO et al., 2005; VASTA; PRIOLO, 2006; PRATIWI et al., 2007). 

 

3.3 Qualidade da carne 

 

 Os alimentos de origem animal, em específico a carne, por possuírem composição rica 

em nutrientes juntamente com 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 microrganismos, podendo assim estarem ligados à 

disseminação de microrganismos patogênicos, causadores de enfermidades ao homem 

(SANTOS; HENTGES, 2015).  

Os microrganismos tidos como indicadores pertencentes à grupos ou espécies de 

microrganismos que, baseado na sua presença no alimento, podem fornecer informações sobre 

a ocorrência de contaminação de origem fecal, sobre a provável presença de patógenos ou 

sobre à deterioração que o possa ter sido sujeito. Tais microrganismos também auxiliam na 

evidenciação de condições sanitárias inadequadas do alimento durante o processamento, 

produção ou armazenamento (COSTA, 2014). Os tipos comuns de deterioração da carne 

podem ser classificados de acordo com a atmosfera que envolve os produtos e se são 

provocados por bactérias, bolores ou leveduras (SANTOS, HENTGES, 2015).  

 

3.4 Doenças Transmitidas por Alimentos 

 

 As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são causadas pela ingestão de 

alimentos contaminados por um agente infeccioso específico ou por toxinas por ele 

produzidas (ANVISA, 2001). A maioria dos países que dispõem de sistemas de notificação de 
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casos de DTA tem catalogado aumentos significativos dessas enfermidades ao longo das 

últimas décadas essas enfermidades são responsáveis por altos níveis de morbidade e 

mortalidade na população em geral, mas principalmente em grupos de risco, como crianças 

jovens, crianças, idosos e imunocomprometidos (WHO, 2013). 

 Atualmente, devido à relevância de estudos relacionados ao desenvolvimento da 

resistência bacteriana, a maioria das investigações sobre transferência de resistência de 

bactérias de animais para o homem, tem sido relacionada com as bactérias Gram-negativas 

causadoras de infecções alimentares, como os gêneros Salmonella e Escherichia 

(EVANGELISTA-BARRETO et al., 2014). De acordo com um estudo conduzido por 

VASCONCELOS et. al. (2010), os microrganismos citados acima estão entre os quatro 

grupos de bactérias que têm sido alvos prioritários em programas de monitoramento 

relacionados a essa questão. Em humanos, linhagens patogênicas de E. coli têm sido 

identificadas como a causa primária de infecções no trato urinário, meningite neonatal, 

septicemia nosocomial e enterites. 

 

3.4.1 Salmonella spp.  

 

 Salmonella enterica é um patógeno de alta relevância para a saúde animal e humana, 

podendo causar gastroenterite severa, sepsemia e ocasionalmente provocar a morte. Animais 

de criação, especialmente gado, suínos e aves são os principais reservatórios de diferentes 

sorotipos de Salmonella associados à salmonelose humana (STEVENS et al, 2009). 

Adicionalmente, caprinos e ovinos também se revelaram como potenciais reservatórios 

assintomáticos e dispersores de Salmonella (HJARTARDÓTTIR et al., 2002; 

WOLDEMARIAM et al., 2005).  

A maioria dos casos de salmonelose humana está associada com a ingestão de água, 

produtos alimentícios ou fomites contaminados por fezes de animais ou de pessoas infectadas.  

Essa enfermidade tem como principais sintomas febre, dores abdominais, vômito e diarreia, 

os quais se manifestam de 12 a 36 horas após a ingestão de alimentos e bebidas contaminados 

(BEZERRA, 2015). O contato direto com animais infectados, incluindo ovinos, podem 

também servir como uma fonte de infecção (BAKERS et al, 2007).  
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3.4.2 Coliformes 

 

 O grupo dos coliformes totais 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. O grupo dos coliformes termotolerantes 

possui a mesma definição referente ao grupo dos coliformes totais, no entanto 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 apenas 

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 

DTAs (KARMALI et al, 2010). Um dos aspectos com relação à contaminação dos alimentos 

quer seja carne, 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). 

  Ovinos tem se mostrado como disseminadores de diversos tipos de E.coli 

verotoxigênica principalmente pelas via fecal, aumentando assim a possibilidade de 

contaminação cruzada durante a manipulação da carcaça no abatedouro e também na revenda, 

o que agrava o risco associado ao consumo de carne ovina (BLANCO et al, 2003).  

 

3.4.3 Staphylococcus aureus 

 

 O gênero Staphylococcus engloba atualmente 41 espécies e 24 subespécies 

pertencentes à família Staphylococcaceae, sendo encontradas predominantemente na pele, 

glândulas da pele e regiões de mucosa membranosa de mamíferos e aves.  Essas bactérias 

podem também ser encontradas na boca, glândulas mamárias, trato gastrointestinal, urinário e 

respiratório superior (BERNARDO, 2016). As espécies de estafilococos podem causar 

enfermidades diversas no homem, abrangendo infecções benignas na pele (foliculite, impetigo 
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e furúnculo) e também doenças sistêmicas capazes de levar o enfermo à morte devido a 

quadros de septicemia generalizada (CHAPAVAL et al., 2008).   

 O Staphylococcus aureus como microrganismo patogênico é utilizado como indicador 

para a contaminação procedente das vias orais, nasais e pele dos manipuladores dos 

alimentos, podendo também indicar que materiais e equipamentos não foram higienizados 

adequadamente e que a matéria-prima de origem animal foi contaminada. A presença de 

Staphylococcus aureus em número elevado indica perigo potencial à saúde pública devido à 

enterotoxina estafilocócica, bem como sanitização duvidosa, principalmente quando o 

processamento envolve manipulação do alimento (FRANÇA, 2005). 

 Nos casos onde as bactérias produzem enterotoxinas quando ainda presentes no 

alimento, sendo estas eventualmente ingeridas pelo homem, são observados sintomas diversos 

como: dor de cabeça, náuseas, vômitos, cólica abdominal, cãibra muscular e prostração 

(LAMAITA et al., 2005). 

  

3.5 Legislações Vigentes 

 

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

Origem Animal – RIISPOA, estabelecido pelo DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 

2017, 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 (BRASIL, 2017). 

O estado do Rio Grande do Norte, através do Decreto n° 21.653 de 5 de maio de 2010, 

estabelece os critérios a serem contemplados para a construção e adequação de agroindústrias 

artesanais de alimentos. O Serviço Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

(SEIPOA) é o setor do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(IDIARN), que tem por missão preservar a saúde pública e a inocuidade dos alimentos 

permitindo a comercialização entre municípios, e assegurando a qualidade dos produtos que 

chegam a nossa mesa, respeitando as legislações estaduais e federais vigentes (IDIARN, 

2017). 

O Serviço de Inspeção Municipal, de responsabilidade das Secretarias ou 

Departamentos de Agriculturas Municipais, deve fiscalizar que façam apenas comércio 
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municipal de produtos de origem animal. De acordo com Leite et al. (2009), os matadouros 

municipais, principalmente os de pequeno porte, em sua maioria não atendem aos requisitos 

mínimos de higiene ao longo do fluxograma de abate, não oferecem segurança para os 

manipuladores na produção e, principalmente, não garantem um alimento cárneo livre e 

protegido de contaminações física, química e biológica, proveniente do homem, dos animais e 

do meio ambiente. 

 

 3.5.1 Exigências Técnicas das Instalações e Equipamentos 

 

  Os problemas relacionados ao bem-estar animal estão sempre relacionados com 

instalações e equipamentos inadequados, distrações (sons, objetos estranhos, etc.) que 

interferem na movimentação normal do animal, a falta de pessoal qualificado, a falta de 

manutenção dos equipamentos e o manejo inadequado (GOMIDE, 2006). 

  As instalações físicas precisam ter as seguintes adequações, local de recepção de 

materiais para uso na limpeza que não deve estar conectado à área de manipulação das  

carcaças, local  para os manipuladores efetuarem higiene pessoal para se deslocarem até a 

área de abate, paredes revestidas de material  impermeável  geralmente  cerâmica,  ventilação  

controlada,  câmaras  de  resfriamento,  rede coletora de resíduos, banheiros adequados, 

sistema  de abastecimento de água potável, qualificação de mão de obra, divisões internas 

para a as várias etapas de manipulação das carcaças até se chegar às condições de 

comercialização, currais com piso impermeável e controle de resíduos (PEREIRA, et al, 

2012). 

   

3.5.1.1 Área Externa  

 

 Segundo o RIISPOA (BRASIL, 2017), a localização do estabelecimento deve ser em 

terreno com área suficiente para circulação e fluxo de veículos de transporte, com 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. Adicionalmente, os reservatórios de água devem ser protegidos de contaminação 

externa e higienizados regularmente e sempre que for necessário; dependências e instalações 

compatíveis com a finalidade do estabelecimento e apropriadas para obtenção, recepção, 

manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação,  

acondicionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento ou expedição de matérias-primas 
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e produtos comestíveis ou não comestíveis; 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; dependências e  

instalações para armazenagem de ingredientes, aditivos, coadjuvantes de tecnologia, 

embalagens, rotulagem, materiais de higienização, produtos químicos e substâncias utilizadas 

no controle de pragas. 

As estruturas do estabelecimento deverão localizar-se longe de fontes de mau cheiro e 

de contaminações, ser construída de alvenaria ou outro material aprovado pelo IDIARN, com 

área compatível com o volume máximo da produção, equipamentos adequados, devendo 

possuir fluxograma operacional racionalizado, de modo a facilitar o trabalho de inspeção e 

fiscalização; dispor de banheiro, vestiário, sala de administração e depósito, separados do 

ambiente interno destinado ao processamento, manipulação e estocagem, ainda que no mesmo 

bloco de construção (RIO GRANDE DO NORTE, 2010).  

 

3.5.1.2 Área Interna 

 

O estabelecimento deve manter iluminação natural ou artificial e ventilação adequadas 

em todas as dependências (RIISPOA, 2017).  

O material utilizado no revestimento do piso deverá ser antiderrapante, sem batentes, 

impermeável e com declive adequado. O pé direito deverá ter altura que permita a adequada 

instalação dos equipamentos necessários, destacando-se, quando for o caso, o suporte aéreo, 

que deverá possibilitar a manipulação das carcaças e produtos elaborados, sem que tenham 

contato com o piso. As paredes deverão ser lisas, impermeáveis, de cor clara e de fácil 

higienização, dotadas de janelas que permitam a perfeita aeração e luminosidade. Para a 

construção do forro, é vedada a utilização de madeira não impermeabilizada ou gesso, 

devendo contar com sistema de vedação contra insetos e outras fontes de contaminação (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2010). 

O estabelecimento também deverá dispor de produto aprovado pela inspeção, para 

higienizar as instalações, equipamentos e utensílios, como vapor, água quente e soluções 

cloradas. O estabelecimento deverá ser mantido limpo, livre de moscas, mosquitos, ratos, 

camundongos ou quaisquer outros animais, agindo-se cautelosamente quanto ao emprego de 

venenos, mesmo que seu uso seja aprovado pelo Ministério da Saúde, nas instalações não 

destinadas ao recebimento, produção, expedição, obtenção e depósito de matéria-prima e 
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ingredientes, elaboração, acondicionamento, reacondicionamento e armazenagem dos 

produtos finais (RIO GRANDE DO NORTE, 2010). 

 

3.5.1.3 Condições Higiênico-Sanitárias das Instalações 

 

 Os currais, bretes, mangueiras e outras instalações próprias para a guarda, pouso e 

contenção de animais vivos ou para depósito de resíduos devem ser lavados e higienizados, 

sempre que necessário, com desinfetantes aprovados pelo Ministério da Saúde. Os pisos e 

paredes, bem como os equipamentos e utensílios, devem ser lavados e convenientemente 

higienizados com produtos registrados no Ministério da Saúde, devendo ser mantidos limpos, 

organizados e em perfeitas condições de higiene e funcionamento, antes e após o 

processamento dos produtos. As câmaras frias, freezers e refrigeradores devem atender às 

mais rigorosas condições de higiene e funcionamento, ficando seu uso exclusivo aos produtos 

aos quais se destinam (RIO GRANDE DO NORTE, 2010) 

 Os estabelecimentos devem possuir programa eficaz e contínuo de controle integrado 

de pragas e vetores. São proibidos o consumo, a guarda de alimentos e o depósito de 

produtos, roupas, objetos e materiais estranhos às finalidades do setor onde se realizem as 

atividades industriais (RIISPOA, 2017). 

 

3.5.1.4 Condições de Higiene dos Manipuladores 

 

 Para o desenvolvimento das atividades industriais, todos os funcionários devem usar 

uniformes apropriados e higienizados, onde os funcionários que trabalhem na manipulação e, 

diretamente, no processamento de produtos comestíveis devem utilizar uniforme na cor 

branca ou outra cor clara que possibilite a fácil visualização de possíveis contaminações. 

Também é proibida a circulação dos funcionários uniformizados entre áreas de diferentes 

riscos sanitários ou fora do perímetro industrial (BRASIL, 2017). 

 É obrigatório o uso de uniformes, gorros, luvas, calçados próprios, limpos, assim 

como a boa higiene dos funcionários e proprietários do estabelecimento, nas dependências de 

recebimento, produção, expedição, obtenção e depósito de matéria-prima e ingredientes, 

elaboração, acondicionamento, reacondicionamento e armazenagem dos produtos. É vedado 

aos manipuladores residir, dormir, fazer refeições, fumar, depositar produtos, objetos e 

materiais estranhos à finalidade do estabelecimento, ou ainda guardar adornos, roupas ou 
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calçados de qualquer natureza, nas instalações de recebimento, produção, expedição, obtenção 

e depósito de matéria-prima e ingrediente (RIO GRANDE DO NORTE, 2010). 

 

3.6 Programas de Autocontrole  

 

 No ano de 2005, o MAPA publicou as Circulares n°175 e 176/2005/CGPE/DIPOA, as 

quais tratavam da verificação oficial da implantação e manutenção dos programas de 

autocontrole da empresa sujeita à fiscalização, por meio dos elementos de inspeção 

estabelecidos para o Serviço Oficial (MATA, 2014). Estes programas incluem os PPHO, 

APPCC e, num contexto mais amplo, as BPF. Alguns países abordam as BPF de forma 

particular, como parte de uma estratégia de controle previamente definida em razão de 

particularidades internas e dos resultados de estudos locais (AMARAL, 2010). 

  

3.6.1 Boas Práticas de Fabricação 

 

 Em setembro de 1997, o MAPA aprovou a Portaria n.º 368, regulamento que 

estabelece as condições higiênico-sanitárias e de BPF para estabelecimentos 

elaboradores/industrializadores de alimentos, aplicando-se a estabelecimentos que realizam 

elaboração/industrialização, fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos 

destinados ao comércio nacional e internacional (BRASIL, 1997). Segundo Magalhães et al. 

(2006), as aplicações das BPF englobam desde as matérias-primas até o produto final, 

envolvendo também as condições de armazenamento, condições estruturais de edifícios, 

condições de equipamentos, santificação de equipamentos e estabelecimentos, controle de 

pragas, higiene pessoal e tratamento de efluentes.  

 

3.6.2 Procedimentos Padrão de Higiene Operacional 

 

 O Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO) é considerado parte das BPF, 

no entanto, devido a sua importância, é tratado como um Procedimento Operacional Padrão 

em separado. As ações devem abordar as instruções técnicas com relação aos procedimentos 

de higienização executados diariamente pelo estabelecimento para prevenir a contaminação 

do produto, assim como descrever as operações de limpeza e sanitização das instalações e 

equipamentos nas áreas de produção, com ênfase nas superfícies que entram em contato com 

os alimentos (BRASIL, 2003).  
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3.6.3 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

 

 A origem do sistema de APPCC foi baseada no resultado da identificação de 

intoxicações alimentares como uma das origens de doenças que poderiam afetar os 

astronautas em missão espacial e comprometer o sucesso da mesma (GARCIA, 2000). O 

APPCC é baseado numa série de etapas inerentes ao processamento industrial dos alimentos, 

incluindo todas as operações que ocorrem desde a obtenção da matéria-prima até o consumo, 

fundamentando-se na identificação dos perigos potenciais à saúde do consumidor, bem como 

nas medidas de controle das condições que geram os perigos (RIBEIRO-FURTIN & ABREU, 

2006). 

 Este sistema é composto por sete princípios básicos: conduzir análises de perigo; 

identificar os pontos críticos de controle; estabelecer limites críticos; estabelecer sistema de 

monitoramento dos pontos críticos de controle; estabelecer medidas corretivas; estabelecer 

procedimentos para verificação do sistema e manutenção de registros (BRASIL, 2006).  A 

análise de perigos é a chave para um sistema de gestão eficaz da segurança de alimentos 

(PINZON et al., 2013). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foram realizadas duas visitas técnicas ao abatedouro frigorífico de ovino, particular, 

com Serviço de Inspeção Estadual (SIE), localizado no estado do Rio Grande do Norte, com 

capacidade de abate de 100 animais por dia, de até um ano de idade.  

Durante as visitas foram coletados dados por meio de inspeção visual e o 

preenchimento de um checklist (ANEXO 1), adaptado da lista de verificação para matadouro 

frigorífico de bovinos do estado de São Paulo, que buscou avaliar as condições higiênico-

sanitárias das instalações, manipuladores e do ambiente durante todo o processo de abate, 

desde o descanso no curral de espera até o acondicionamento e embalagem final dos cortes da 

carcaça, as condições, conforme os critérios da legislação vigente (BRASIL, 2017). 

 Na oportunidade, também foram coletadas alíquotas de aproximadamente 100 g de 

carne ovina provenientes da musculatura cervical de três carcaças distintas, em cada visita, 

logo após a realização da toalete final. As amostras foram embaladas, identificadas (A1, A2, 

A3 – primeira coleta; A4, A5, A6 – segunda coleta) e acondicionadas em caixas isotérmicas e 

encaminhadas ao Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido, procedendo-se com a  determinação do Número Mais Provável 

de Coliformes a 35 °C e 45 °C, contagem de Staphylococcus aureus e pesquisa para 

determinar presença/ausência de Salmonella spp. Os procedimentos laboratoriais foram 

executados tendo em vista 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).   

Para pesquisa foram pesados 25 g das amostras carne ovina em sacos estéreis, sendo 

adicionados 225 mL de água peptonada tamponada a 1%. Após homogeneização, em 

“stomacher”, durante dois minutos, correspondendo à diluição 10-1, a partir da qual foram 

obtidas as demais diluições decimais até 10-3.  

Na pesquisa de Salmonella spp., a diluição 10-1 das amostras foi incubada a 36°C por 

24 h. Da mistura pré-enriquecida, foram transferidos, 0,1, 1 e 1 mL para tubos contendo  

caldos de enriquecimento seletivo de 10  mL  de Rappaport-Vassiliadis (RV), Tetrathionato 

(TT) e Selenito-Cistina, respectivamente, onde foram incubados em banho maria por 41ºC por 

24 h. A partir dos caldos desses, foram semeadas  amostras em placas de Agar SS (Salmonella 

Shigella) e Rambach, sendo as mesmas incubadas a 35 °C por 24 h (Figura 1). As placas que 

apresentaram crescimento de colônias foram repicadas em tubos contendo Agar tríplice 

açúcar ferro (TSI) e Agar lisina ferro (LIA) (Figura 2). Estes foram incubados em estufa a 36 
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ºC por 24 horas. Os tubos sugestivos de Salmonella spp. pela coloração dos tubos foram 

repicados em Ágar ureia, sendo incubados a 36 ºC por 24 horas. Os tubos com mudança de 

cor são ureia positiva, ou seja, negativas para a presença de Salmonella spp.  

 

Figura 1: Ágar SS e Rambach, respectivamente, com crescimento bacteriano. 

    

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 2: Ágar LIA e TSI, respectivamente, com resultados positivos. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para pesquisa de coliformes a 35ºC, inoculou-se a alíquota de 0,5 mL da diluição 

inicial 10-1 em tubos de ensaio contendo o meio Verde Brilhante Bile 2% Lactose, 

prosseguindo com a inoculação nas diluições posteriores de 10-2 e 10-3. 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 
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por 48 horas para pesquisa de coliformes a 45ºC. Após a leitura foi verificado o número mais 

provável de coliformes à 35 e 45ºC. 

Para a pesquisa de Staphylococcus aureus foram inoculados 0,1 mL, em duplicata, da 

diluição de 10-1 e 10-2 em placas de Petri contendo o meio de cultura Ágar Baird-Parker, 

espalhando-se o conteúdo sobre a superfície do meio de cultura com auxílio de bastão tipo 

“hockey”. Em sequência, as placas inoculadas foram incubadas em estufa bacteriana a 36º C ± 

1ºC durante 48 horas, sendo realizada a contagem de Unidades Formadoras de Colônias 

(U.F.C.) na unidade UFC/100g, em um intervalo de 20 a 200 colônias por placa (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Placa com meio Baird-Parker em lente para contagem de colônias. 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

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

parâmetros avaliados foram a área externa, área interna, condições higiênico-sanitárias das 

instalações e condições de higiene dos manipuladores, em conforme, não conforme, não se 

aplica e não observado. 

 

Tabela 1: Parâmetros observados das condições higiênico-sanitárias de um abatedouro 

frigorífico do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 2017. 

 

Categoria Itens 

Conformes 

Itens Não Conformes  Conformidade 

Percentual 

Área Externa 5 0 100% 

Área Interna 7 0 100% 

Higiene das Instalações 10 2 83,3% 

Higiene dos Manipuladores 6 0 100% 

CONFORMIDADE TOTAL 28 2 93,3% 

 

Ao avaliar o desempenho obtido no preenchimento do checklist e pela análise da 

documentação fotográfica das instalações físicas do abatedouro, de um total de 30 parâmetros 

avaliados, 28 (93,3%) apresentaram conforme os padrões estabelecidos pela legislação 

vigente (BRASIL, 2017).  

O estabelecimento avaliado no presente trabalho apresentou dois parâmetros em não 

conformidade: apesar da presença de esterilizadores de facas e ganchos, este não apresentava 

a temperatura adequada de 85°C para seu devido uso (Figura 14); e a falta da implantação de 

programa integrado de controle para pragas e vetores.  

O título impresso “Inspeção de Carnes – Padronização de Técnicas, Instalações e 

Equipamentos”, publicado pelo MAPA (2007), preconiza a utilização de esterilizadores de 

facas e ganchos no interior da sala de matança, sob a forma de uma caixa de aço inoxidável, 

provida de uma tampa com fendas para receber as facas e ganchos, onde em seu interior 

deverá existir água em temperatura mínima de 85°C, que é suficiente para destruição de 

microrganismos patogênicos não esporulados. Em casos de isolamento de patógenos como 

Salmonella spp. e Staphylococcus aureus após a evisceração, passa a existir a suspeita de ter 

ocorrido contaminação da carcaça no momento deste procedimento, com conteúdo fecal do 
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próprio animal ou por contaminação cruzada, através de facas e/ou mãos do funcionário 

responsável pela evisceração (NEITSKE, 2017). A ausência de esterilizadores de facas e 

ganchos na etapa da evisceração acarreta em considerável aumento do risco de contaminação 

da carcaça, visto que de acordo com a Portaria N° 46 de 10 de fevereiro de 1998 formulada 

pelo MAPA, a etapa da pré-evisceração/evisceração é considerada como um Ponto Crítico de 

Controle.  

Segundo Oliveira (2015), para a implantação de um programa integrado de controle de 

pragas e vetores eficaz, devem-se verificar quais os tipos de pragas são mais comuns no 

ambiente do estabelecimento; escolha dos melhores lugares para instalação de barreiras físicas 

para implantação de medidas preventivas para não permitir a entrada de pragas no ambiente 

do estabelecimento. É recomendado também o preenchimento, monitoramento e arquivo de 

relatórios sobre as atividades de controle de pragas. Também deverão estar descritos os 

procedimentos de controle adotados; quais são os produtos utilizados no combate à infestação, 

os quais devem ser obrigatoriamente aprovados pelo órgão regulador de saúde, periodicidade 

da aplicação. 

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

RDC nº 12/2001 (BRASIL, 2001) não estabelece limites para contagem de Staphylococcus 

aureus e coliformes a 35 e 45ºC para carnes resfriadas, ou congeladas, "in natura", de 

bovinos, suínos e outros mamíferos. A mesma resolução estabelece a ausência de Salmonella 

spp. para 25g de carne crua “in natura”.  

No entanto, apenas a ausência de Salmonella spp. não garante a segurança do alimento 

ao consumidor, já que outros microrganismos de importância para a saúde pública, como 

Staphylococcus aureus e coliformes estão muitas vezes envolvidos em surtos de toxinfecções 

alimentares provocados pelo consumo de carne bovina (COSTA, 2017).  
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Tabela 2 - Resultado das análises microbiológicas de carne ovina de um abatedouro 

frigorífico do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 2017. 

 

Amostra Coliformes 

à 35ºC 

(NMP/g) 

Coliformes 

à 45ºC 

(NMP/g)  

Staphylococcus 

aureus 

(UFC/g) 

Salmonella 

spp. 

A1 23 23 <20 Ausente 

A2 9,2 < 3 <20 Ausente 

A3 23 < 3 <20 Ausente 

A4 43 43 <20 Ausente 

A5 < 3 < 3 <20 Ausente 

A6 3,6 3,6 <20 Ausente 

 

  

 Para todos os indicadores de contaminação bacteriana mensurados no presente 

trabalho não foram observadas presença de Salmonella spp. e contagens de Staphylococcus 

aureus, o que se justifica pela alta conformidade dos parâmetros avaliados pelo checklist. Em 

relação a coliformes a 35ºC e 45ºC, observou-se uma variação de < 3 a 43 NMP/g, sendo a 

presença de coliformes a 45ºC em 50% das carnes analisadas. Apesar do baixo número dessas 

bactérias, a sua presença está relacionada as condições higiênicas do local de abate e 

condições sanitárias ocorridas durante a manipulação, em algum momento ocorreu falhas 

durante a manipulação das carcaças.  

Ao atender às expectativas de higiene no processo de abate, ficou evidente a relação 

entre a manutenção das condições higiênico-sanitárias e a baixa incidência de contaminação 

microbiológica. O presente trabalho também verificou a atual escassez de legislações, tanto 

no âmbito federal como estadual e municipal, reguladoras dos parâmetros de higiene 

vinculadas às atividades de abate de pequenos ruminantes. 

MOURA et al. (2006) cita que o número elevado de microrganismos geralmente está 

presente desde o local de abate dos animais, assim, conforme as condições higiênicas do 

abatedouro em estudo, refletiu positivamente na carne avaliada.  

Em análise conduzida por Bonke et al. (2010) na Suíça, em que carcaças de carneiros 

foram testadas para Salmonella spp., a prevalência desse patógeno foi observada em 43% dos 

animais testados, sendo que em estudos anteriores conduzidos na Grã-Bretanhã, Etiópia e na 

própria Suíça os resultados obtidos foram, respectivamente, 1%, 3% e 11%. Kumar et al 

(2013), observaram que, em 300 amostras de carne provenientes de abatedouros municipais 
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da Índia, 5% das amostras foram positivas para Salmonella, 10% positivas para E. coli e 

8,33% positivas para Staphylococcus.  

 Analisando os resultados obtidos pela pesquisa de Moura (2011), em relação às 

amostras de carne bovina, 28% foram positivas para enterobactérias. Valores 

significativamente maiores de níveis de contaminação foram observados nos utensílios e nas 

mãos dos manipuladores. O menor nível de contaminação na carne comparado às outras 

categorias foi justificado pelo autor pelo menor tempo de exposição da carne aos agentes 

contaminantes. A pesquisa também constatou, pela aplicação de checklist, em abatedouros 

municipais no Rio Grande do Norte, que inadequações como condições higiênico-sanitárias 

precárias e hábitos higiênicos inadequados por parte dos manipuladores, influenciam 

consideravelmente na qualidade microbiológica do produto em questão. 

Em estudo conduzido por Costa et al. (2017), constatou-se a presença de coliformes 

termotolerantes em todas as amostras de carne bovina comercializada em mercados públicos 

no Piauí, corroborando com os resultados obtidos por Almeida et al. (2010), os quais 

avaliaram os perigos microbiológicos vinculados à pratica do abate clandestino, onde as 

condições básicas de higiene não são respeitadas, permitindo assim altos índices de 

contaminação cruzada não somente por coliformes mas também de outros indicadores de 

qualidade microbiológica. 

Martineli et al (2009) verificou baixas contagens de coliformes em carcaças de ovinos 

provenientes de um abatedouro na cidade de São Paulo, demonstrando que é possível obter 

carcaças de cordeiro com boa qualidade microbiológica mediante a aplicação eficaz dos 

princípios de Boas Práticas de Fabricação, no entanto, um regime permanente de 

aperfeiçoamento dessas práticas deve ser adotado pelos abatedouros em prol da maximização 

da qualidade da carne. 

Zundt et al. (2014) observou a qualidade microbiológica de carne ovina provenientes 

do Brasil e do Uruguai, onde constatou-se altos níveis de contaminação por coliformes em 

amostras de ambas procedências. Também foi detectada a presença de Salmonella spp na 

amostra oriunda do Uruguai. O autor ponderou a necessidade de fiscalização mais rigorosa no 

processamento e distribuição de carne, assim como enfatizar as exigências higiênico sanitárias 

referentes aos manipuladores desses alimentos. 

 Em pesquisa desenvolvida por Moura (2011), constataram-se níveis elevados de 

contaminação por Staphylococcus aureus nos utensílios e mãos dos manipuladores de cinco 

abatedouros do estado do Rio Grande do Norte, contudo, as contagens de Staphylococcus 

aureus realizadas nas amostras de carne se mostraram menores. O autor justificou tal fato 
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devido à precariedade na higienização dos equipamentos e pelo papel central do ser humano 

como veiculador desse microrganismo quando os fundamentos das Boas Práticas na 

manipulação de alimentos são negligenciados ou mal aplicados.  

 Os resultados encontrados referentes à identificação de Staphylococcus aureus por 

Costa et al. (2017), relatam a presença deste microrganismo em 83,3% de amostras de carne 

bovina comercializada em mercados públicos do Piauí, estabelecendo assim um vínculo entre 

altos níveis de contaminação e condições precárias na manipulação da carne tanto no 

abatedouro de origem clandestina como na comercialização. 

 Uma pesquisa conduzida por Alves et al (2010) em Campo dos Goytacazes  verificou 

elevada contaminação por Staphylococcus aureus e coliformes em pernil ovino embalado a 

vácuo, o que foi  justificado pelo autor como falha ao atender às Boas Práticas de Fabricação, 

desde o processo de abate até o transporte e comercialização. 

 A presença de Staphylococcus aureus, em carcaças bovinas quentes ou refrigeradas, 

indica contaminação procedente das vias orais, nasais e pele dos manipuladores dos 

alimentos, podendo indica também materiais e equipamentos mal higienizados e matéria 

prima animal contaminada (SAMULAK, 2011). 

O abatedouro em estudo é o único do estado com inspeção estadual para abate 

exclusivamente de ovinos, isso mostra um dado preocupante, visto que em sua maioria, esses 

animais são abatidos e comercializados de forma clandestina, sem os devidos cuidados 

higiênicos-sanitários neste estado. A comercialização de carne caprina e ovina comercializada 

formalmente na região (com inspeção), não atinge o percentual de 5% (FIGUEIREDO 

JUNIOR, 2009), ou seja, a quase totalidade da carne comercializada para consumo tem 

origem no abate clandestino, cerca de 90%, enquanto uma pequena parcela se destina ao 

consumo de subsistência. O produto geralmente não tem fiscalização veterinária, não sendo 

possível assegurar as boas práticas durante seu processamento.  

Dentre os motivos que levam à realização do abate não inspecionado pelos produtores 

rurais do semiárido, segundo Souza (2013), estão as barreiras de acesso ao mercado formal 

devido ao alto custo para realizar o abate de acordo com as normas sanitárias; a falta de 

fiscalização e baixo temor de sofrer sanções decorrentes da fiscalização; a distância da 

propriedade em relação ao abatedouro inspecionado e altos custos de transporte; o ambiente 

institucional informal (que são os aspectos de cultura e de tradição do local) aceita e estimula 

a compra da carne ovina diretamente do produtor rural; o fato do produtor rural que faz o 

abate dos ovinos na propriedade estar em busca de um preço mais alto pelo seu produto; a 

importância da venda de carne ovina como composição da renda dos produtores que realizam 

http://ruralcentro.uol.com.br/noticias/desconto-de-carro-para-produtor-rural-chega-a-ate-16-47377
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o abate, ao passo que os produtores que vendem os ovinos vivos são mais velhos e tem grande 

parte da sua renda composta por aposentadoria; o perfil empreendedor dos produtores e sua 

disposição a correr os riscos da fiscalização para alcançar os lucros da agregação de valor ao 

produto. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estabelecimento atendeu aos parâmetros higiênico-sanitários impostos pela 

legislação, onde a qualidade microbiológica da carne produzida revelou índices baixos de 

contaminação.  

A legislação brasileira, no entanto, ainda carece de especificidade no que tange às 

regulamentações referentes ao controle sanitário e processual do abate de ovinos, o que acaba 

por influenciar empreendedores da indústria de carne de cordeiro a buscar amparo legal nas 

normativas estabelecidas para a espécie bovina.  

A realização do presente trabalhou levou à conclusão de que para se obter um produto 

final seguro em termos de risco microbiológico é imprescindível a instauração de programas 

de autocontrole como as Boas Práticas de Fabricação, 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 ovinos.  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

REFERÊNCIAIS 

ALMEIDA, A.C., et al. Determinação de perigos microbiológicos  em  carnes  bovinas  

resfriadas provenientes  de  abates  clandestinos  e  comércio ilegal. Acta Veterinaria 

Brasilica. 2010;4(4):278-285. 

 

ALVES, E. N., et al. AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA CARNE OVINA (Ovis aries) 

OBTIDA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. In: II Congresso Fluminense de Iniciação 

Científica. Anais Eletrônicos… Campo dos Goytacazes, 2010. Disponível em < 

http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/confict/article/viewFile/2664/1512>. Acesso em: 16 

out. 2017. 

 

ALVES, L. G. C. et al. Produção de carne ovina com foco no consumidor. Enciclopédia 

Biosfera, Goiânia, v. 10, n. 18, p. 2401, 2014. Disponível em: < 

http://www.conhecer.org.br/enciclop/2014a/AGRARIAS/producao%20de%20carne.pdf>. 

Acesso em 08 set. 2017. 

 

ALVES, F. S. F.; CHAPAVAL, L. Caprinocultura: fatores de renda e negócios para o meio 

rural. In: VII SEMINÁRIO NORDESTINO DE PECUÁRIA, PECNORDESTE, 2004, 

Fortaleza. 2004, Anais Eletrônicos... Fortaleza. Disponível em: < 

https://www.escavador.com/sobre/5265322/francisco-selmo-fernandes-alves>.  Acesso em: 

28 ago. 2017. 

 

ALVES F.S.F., CHAVAPAL L. & PINHEIRO R.R. Enfermidades e Microrganismos 

Passíveis de Transmissão pela Carne, Leite e Derivados de Caprinos e Ovinos. Sobral: 

Embrapa Caprinos, 2006. Disponível em: < 

ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPC/20253/1/doc59.pdf>. Acesso em 28 ago. 

2017. 

 

ALVES F.S.F., PINHEIRO, R. R. POTENCIAL DE TRANSMISSÃO DE 

ENFERMIDADES PELA CARNE, LEITE E DERIVADOS DE CAPRINOS E OVINOS. 

Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v. 1, n. 2, p. 37-43, 2007. Disponível em: 

< https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/914375>. Acesso em: 20 set. 2017. 

 

AMARAL, P. H. PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE EM UM MATADOURO-

FRIGORÍFICO DE BOVINOS. 82 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de 

Alimentos). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2010. Disponível em: 

< http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28399/000770262.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 10 set. 2017. 

 

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Regulamento Técnico 

sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos. Resolução-RDC nº12, de 02/01/01, Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 10 jan. 2001. Seção 

I, p. 45-53. Disponível em: < portal.anvisa.gov.br/documents/.../RDC.../15ffddf6-3767-4527-

bfac-740a0400829b>. Acesso em: 16 set. 2017. 

 

ARAÚJO, C. G. F. Características da carcaça e qualidade da carne de ovinos terminados 

em pastagens cultivadas. Dissertação (Mestrado). 60p. Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, 2012. Disponível em: < 

http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/confict/article/viewFile/2664/1512


37 
 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/17177/1/CynthiaGFA_DISSERT.pdf>. 

Acesso em: 10 set. 2017. 

 

BARROS, C. S., et al. Rentabilidade da produção de ovinos de corte em pastagem e em 

confinamento. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n.11, p.2270-2279, 2009. Disponível 

em: < www.scielo.br/pdf/rbz/v38n11/a29v3811.pdf>. Acesso em: 16 set. 2017. 

 

BEZERRA, N. S. Pesquisa de Salmonella spp. e microrganismos indicadores higiênico-

sanitários em hortaliças comercializadas em estabelecimento formal e não formal de 

João Pessoa – PB. 44 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia). Universidade Federal 

da Paraíba. João Pessoa. 2015. Disponível em: < 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEw

i6seajq7TWAhVBh5AKHRZfAgIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ccen.ufpb.br%

2Fcccb%2Fcontents%2Fmonografias%2F2015%2Fpesquisa-de-salmonella-spp-e-

microrganismos-indicadores-higienico-sanitarios-em-hortalicas-comercializadas-em-

estabelecimento-formal-e-nao-formal-de-joao-pessoa-

pb.pdf&usg=AFQjCNEcBL3DbSLPSIvuVFIQ1tyEk5K02g>. Acesso em 08 set. 2017. 

 

BLANCO, J. et al. Verotoxin-producing Escherichia coli in Spain: prevalence, serotypes, and 

virulence genes of O157:H7 and non-O157 VTEC in ruminants, raw beef products, and 

humans. Experimental Biology and Medicine, Maywood, New Jersey, USA, v.228, n.4, 

p.345-351, 2003. Disponível em: 

<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/153537020322800403>. Acesso em: 10 out 

2017. 

 

BONKE, R., et al. High prevalence of Salmonella entérica subsp.diarizonae in tonsils of 

sheep at slaughter. Food Research International 45 (2012) 880–884. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/publication/244993753_High_prevalence_of_Salmonella_enteri

ca_subsp_diarizonae_in_tonsils_of_sheep_at_slaughter>. Acesso em: 10 out. 2017. 

 

BRASIL. DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília. 2017. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9013.htm>. Acesso em: 

26 ago. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Inspeção de 

Carnes – Padronização de Técnicas, Instalações e Equipamentos. Brasília-DF. 2007. 

168p. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e Abastecimento – MAPA. Portaria n.° 46 de 10 de 

fevereiro de 1998. Institui o sistema de análise e perigos e pontos críticos de controle: APPCC 

a ser implantado nas indústrias de produtos de origem animal. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 fev. 1998. Disponível em: 

<agencia.cnptia.embrapa.br%2FRepositorio%2FPRT_046_10_02_1998_MANUAL_GENER

ICO_DE_PROCEDIMENTOS_APPCCID-

f4POhN0ufV.pdf&usg=AOvVaw09N2O0h3gEF1mei4vQ5pss. Acesso em: 08 set. 2017. 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.013-2017?OpenDocument


38 
 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Portaria n.º 368, de 

04 de setembro de 1997. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 

Executivo,  Brasília. 1997. Disponível em: 

<www.cidasc.sc.gov.br/inspecao/files/2012/08/PORTARIA-368.pdf>. Acesso em: 10 set. 

2017. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Circular nº 

369/2003 de 02 de junho de 2003. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Brasília. 2003. Disponível em: <dzetta.com.br/info/wp-content/.../dzetta-Circular-369-de-02-

de-junho-de-2003.pdf>. Acesso em: 10  set. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 

12, de 02 de Janeiro de 2001. Aprova o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos 

para alimentos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 10 jan. 2001. Seção 1. Disponível em: < 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_12_2001.pdf/15ffddf6-3767-

4527-bfac-740a0400829b>. Acesso em: 06 out. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Instrução normativa 

n° 62 de 26 de Agosto de 2003. Oficializa os métodos analíticos oficiais para análises 

microbiológicas para controle de produtos de origem animal e água. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, p. 14, 18 set. 2003. Disponível 

em: < http://www.a3q.com.br/dmdocuments/Instru_Normativa_62.pdf >. Acesso em: 08 set. 

2017.  

 

BRASIL. Sistemas de gestão da segurança de alimentos. Requisitos para qualquer 

organização na cadeia produtiva de alimentos. ISO 22000. 1ª ed. Rio de Janeiro, RJ, 2006. 

Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/57384728/NBR-ISO-22000-2006-Sistema-de-

gestao-da-seguranca-de-alimentos>. Acesso em: 10 set. 2017. 

 

CARNEIRO, W. P. ABATE E FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA CARNE CAPRINA 

E OVINA NA PARAÍBA. Rev. Cient. Prod. Anim., v.14, n.1, p.98-101, 2012. Disponível 

em: < www.ojs.ufpi.br/index.php/rcpa/article/download/2385/1580>. Acesso em 28 ago. 

2017. 

 

CARVALHO, D. M.; SOUZA, J. P. Análise da cadeia produtiva da caprino-ovinocultura em 

Garanhuns. SOBER- Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. 

In: XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. 

Anais Eletrônicos...Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008. Disponível em: < 

https://econpapers.repec.org/paper/agssbrfsr/109705.htm>. Acesso em: 10 out. 2017. 

 

CHAPAVAL, L.; LUA, D. H.; GOMES, J.  E.;  DUARTE,  F.  R.;  TSAI,  S.  M.  An  

alternative method for  Staphylococcus aureus DNA isolation.  Arquivo Brasileiro de  

Medicina Veterinária e Zootecnia. Belo Horizonte, v. 60, n. 2, p. 299-306, 2008. Disponível 

em: < www.scielo.br/pdf/abmvz/v60n2/a04v60n2.pdf>. Acesso em 16 set. 2017. 

 

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Nota Técnica  Nº 1 – Conjuntura 

Trimestral Caprino-ovinocultura Pernambuco. Pernambuco. 2016. Disponível em: < 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/16_07_29_16_55_32_caprinovinocultu

ra_-_jun_2016_-_sureg_pe.pdf>. Acesso em 08 set. 2017. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/view/10057
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/view/10057


39 
 

 

COSTA, L. C. AVALIAÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA E FÍSICO-QUÍMICA DE 

CARNE MOÍDA IN NATURA COMERCIALIZADA EM CAMPO MOURÃO – PR. 35 

p. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologias de Alimentos). Universidade Tecnológica 

Federal Do Paraná. Campo Mourão. 2014. Disponível em:< 

repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3515/1/CM_COEAL_2014_2_04.pdf>. Acesso 

em 24 set. 2017 

 

COSTA, M. C., et al. Condições higiênico-sanitárias da carne bovina comercializada em um 

mercado público do Piauí. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, 24(1)1-8, 2017. 

Disponível em: < 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8648317/16178>. Acesso 

em: 07 out. 2017. 

 

COSTA, R. G., et al. Carne caprina e ovina: composição lipídica e características sensoriais. 

Rev. Bras. Saúde Prod. An., v.9, n.3, p. 497-506, jul/set, 2008. Disponível em: < 

revistas.bvs-vet.org.br/rbspa/article/viewFile/13311/14179>. Acesso em: 28 ago. 2017. 

 

EVANGELISTA-BARRETO, N. S., et al. Condições higiênicas sanitárias da carne de sol 

comercializada no município de Cruz das Almas, Bahia e detecção de cepas com resistência 

antimicrobiana. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 35, n. 3, p. 1311-1322, maio/jun. 

2014. Disponível em: 

<www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/download/14389/14601>.  Acesso 

em: 26 ago. 2017 

 

FIGUEIREDO JUNIOR, C. A., et al. O mercado da carne de ovinos e caprinos no Nordeste: 

avanços e entraves . In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, 

ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL.  Fortaleza - CE, 2009. Anais Eletrônicos.... 

Fortaleza: Congresso Sober, 2009. Disponível em: < 

http://www.sober.org.br/palestra/13/468.pdf>. Acesso em 27 ago. 2017. 

 

FRANÇA, A. T. F. Qualidade bacteriológica de meias-carcaças bovinas oriundas de 

matadouros-frigoríficos do estado de Goiás habilitados para exportação. Dissertação 

(Mestrado). 74p. Universidade Federal de Goiás. Goiânia. 2005. Disponível em: < 

https://ppgca.evz.ufg.br/up/67/o/Dissertacao2005_Alberto_Teixeira.pdf>.  Acesso em: 10 set. 

2017. 

 

GARCIA, M. D. Uso integrado das técnicas de HACCP, CEP e FMEA. Porto Alegre, 

2000. 125f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Engenharia de Produção) – Escola 

de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: < 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/10884>. Acesso em: 16 set. 2017. 

 

GOMIDE, L. A. de M. Tecnologia de abate e tipificação de carcaças. 370p. Viçosa: UFV, 

2006. 

 

GOULART, D. F., FAVERO, L. A. A cadeia produtiva da ovinocaprinocultura nas regiões 

central e oeste do Rio Grande do Norte: estruturas, gargalos e vantagens competitivas. 

Revista de Agronegócios e Meio Ambiente, [S.I], v. 4, n.1, p. 23.24, jan/abr 2011. 

Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/publication/267712548_A_cadeia_produtiva_da_ovinocaprinoc



40 
 

ultura_de_leite_na_regiao_central_do_Rio_Grande_do_Norte_estrutura_gargalos_e_vantagen

s_competitivas>.  Acesso em 08 set. 2017. 

 

HJARTARDÓTTIR, S., GUNNARSSON, E., & SIGVALDADÓTTIR, J. (2002). 

Salmonellain sheep in Iceland. Acta Veterinaria Scandinavica, 43,43−48. 

 

HOFFMAN, L.C.; MULLER, M.; CLOETE, S.W.P.; SCHMIDT, D. Comparison of six 

crossbred lamb types: sensory, physical and nutritional meat quality characteristics. Meat 

Science, v.65, p.1265-1274, 2003. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174003000342?via%3Dihub>. Acesso 

em 16 set. 2017. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Produção da Pecuária Municipal. 

2009. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: < 

biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/84/ppm_2015_v43_br.pdf>. Acesso em: 28 

ago. 2017. 

 

IDIARN – Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária. Serviço de Inspeção Estadual de 

Produtos de Origem Animal – SEIPOA. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. 

Natal. 2017. 

 

 

KARMALI,  M.A.,  GANNON,  V.,  SARGEANT,  J.M.,  2010.  Verocytotoxin-producing 

Escherichia  coli  (VTEC).  Vet.  Microbiol.  140,  360–370. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19410388>. Acesso em: 16 set. 2017. 

 

KESSLER, J. D. QUALIDADE QUÍMICA DA CARNE EM CORDEIROS MACHOS E 

FÊMEAS CRUZAS LACAUNE E TEXEL. Dissertação (Mestrado). 69 p. Universidade 

Federal de Pelotas. Pelotas. 2009. Disponível em: < 

http://www2.ufpel.edu.br/faem/ppgz/sites/default/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Julcema

r%20Kessler_2009.pdf>. Acesso em: 17 set 2017. 

 

LAMAITA, H. C., et al. Contagem de Staphylococcussp. e detecção de enterotoxinas 

estafilocócicas e toxina da síndrome do choque tóxico em amostras de leite cru refrigerado. 

Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.57, n.5, p.702-709, 2005. Disponível em: 

<www.scielo.br/pdf/abmvz/v57n5/26920.pdf>. Acesso em: 16 set. 2017. 

 

LEITE, A. I. et al. Condições físicas e higiênico-sanitárias dos matadouros municipais da 

região Oeste do Rio Grande do Norte, Brasil. Arquivo Instituto Biológico, v. 76, p. 335-340, 

2009. 

 

MAGALHÃES, M. A.  et  al.  Implantação  das  boas  práticas  de  fabricação  em  uma  

indústria de laticínios da Zona da Mata Mineira. In: Congresso Brasileiro de Qualidade do  

Leite, Goiânia, 2006. Anais Eletrônicos... Disponível em: 

<www.terraviva.com.br/IICBQL/p005.pdf>.  Acesso em: 10 set. 2017. 

 

MAHGOUB, O.; KHANB, A.J.; ALMAQBALYA, R.S.; AL- SABAHI, J.N.;   

ANNAMALAI,K.; AL- SAKRY, N.M. Fatty acid composition of muscle and fat tissues of 

Oma ni Jebel Akhdar goats of different sexes and weights. Meat Science, v.61, p. 381- 387, 



41 
 

2002. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/S0309-1740(01)00208-X>. Acesso em: 28 

ago. 2017. 

 

MARTINELI, T. M., et al. Microbiological counting in lamb carcasses from an abattoir in 

São Paulo, Brazil. Ciência Rural, v.39, n.6, set, 2009. Ciência Rural, Santa Maria, v.39, n.6, 

p.1836-1841, set, 2009. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000600030>. 

Acesso em: 10 out. 2017. 

 

MATA, R. C. da. PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE PARA OBTENÇÃO DE 

QUALIDADE NO PESCADO. 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Zootecnia). 

Universidade Estadual de Goiás. São Luís de Montes Belos. 2014. Disponível em: < 

www.cdn.ueg.br/source/campus_sao_luis.../20142/Raissa_Cruz_da_Mata.pdf>.  Acesso em 

10 set. 2017. 

 

MATSUBARA, E.N. Condição higiênico – sanitária  de  meias  carcaças  de  suínos  após  

o  abate  e  depois  do resfriamento e análise de utilização de Lista de Verificação para 

avaliar boas práticas no abate de suínos. 152p. Dissertação (Mestrado) Universidade de 

São Paulo, Faculdade de Zootecnia, São Paulo, 2005. Disponível em: 

<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10134/tde.../EstherNaomiMatsubara.pdf>. Acesso 

em: 30 ago. 2017. 

 

MOURA, E. S. R. Aspectos Sanitários Dos Abatedouros Municipais Do Estado Do Rio 

Grande Do Norte. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 

Mossoró, 2011. Disponível em: < 

http://bdtd.ufersa.edu.br/bitstream/tede/328/1/EdinaidySRM_DISSERT.pdf>. Acesso em: 06 

out. 2017. 

 

MOURA, E. S. R., et al. Perfil higiênico-sanitário e perigos microbiológicos em abatedouros 

públicos. Rev. Bras. Med. Vet., 37(3):203-208, jul/set 2015. Disponível em: 

<www.rbmv.com.br/pdf_artigos/08-09-2015_21-49RBMV%200138.pdf>. Acesso em: 10 

out. 2017. 

 

MOURA, A.P.B.L. et al. Caracterização e perfil de sensibilidade de Staphylococcus spp. 

isolados de amostras de carne caprina comercializadas em mercados e supermercados em 

Recife, PE. Arquivos Instituto Biológico de São Paulo, v.73, n.1, p.7-15, 2006. Disponível 

em: < http://www.prac.ufpb.br/enex/trabalhos/7CTDRDTGPROBEX2012564.pdf>. Acesso 

em: 10 out. 2017. 

 

NEITZKE, D. C., et al. Segurança dos alimentos: contaminação por Salmonella sp. no abate 

de suínos. Braz. J. Food Technol., Campinas, v. 20, e2015063, 2017. Disponível em: 

<www.scielo.br/pdf/bjft/v20/1981-6723-bjft-20-e2015063.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

 

OLIVEIRA, M. G. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE RAÇÕES. 43 p. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Zootecnia). Universidade Estadual de Goiás. São Luís de Montes 

Belos. 2015. Disponível em: < 

www.cdn.ueg.br/source/campus.../20151/Micherlley_Gomes_de_Oliveira.pdf>. Acesso em: 

10 out. 2017. 

 



42 
 

PEREIRA, E. C., et al. Condições físicas e higiênico-sanitárias do abate bovino nas cidades 

de Araguanã e Zé Doca/MA. In: VII Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação> 

Palmas, Tocantins. 2012. Anais Eletrônicos... Disponível em: < 

propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/download/776/1809>.   

 

PINILLOS, R. G.; JUKES, D. J. Hygiene assessment system (HAS) scores - An analysis of 

the available data from English slaughterhouses. Food Control, v. 19, p. 806-816, 2008. 

Disponível em: < https://ac.els-cdn.com/S0956713507001673/1-s2.0-S0956713507001673-

main.pdf?_tid=497e1094-ae15-11e7-b02f-

00000aacb362&acdnat=1507679391_52728c51b53594fc61f8d470783f8fcd>. Acesso em: 10 

out. 2017. 

 

PINZON, P. W., FISCHER P., NOSKOSKI L. Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC) – Revisão Bibliográfica. In: SEMINÁRIO INTERINSTITUCIONAL DE 

PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA, 16,2013, 

Cruz Alta. Anais Eletrônicos... Cruz Alta: UNICRUZ, 2013. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/295402519_Analise_de_perigos_e_pontos_criticos

_de_controle_APPCC_-_Revisao_bibliografica>.  Acesso em: 10 set. 2017. 

 

PRATIWI, N.M.W; MURRAY, P.J.; TAYLOR, D.G. Feral goats in Australia: A study on the 

quality and nutritive value of their meat.  Meat Science, v.75, p.168- 177, 2007. Disponível 

em: < 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEw

jOmbyB9KnWAhWBH5AKHdZMCnsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fweb.thu.edu.tw

%2Fg95621022%2Fwww%2FFeral%2520goats%2520in%2520Australia%2520%2520A%25

20study%2520on%2520the%2520quality%2520and%2520nutritive%2520value%2520of%25

20their%2520meat.pdf&usg=AFQjCNG1cWvJMzVw3xn7652UvPA_rAsevw>. Acesso em 

16 set. 2017. 

 

PRIOLO, A. et al. Carcass and meat quality of lambs fed fresh sulla (Hedysarum coronarium 

L.) with or without polyethylene glycol or concentrate. Small Ruminant Research, v.59, 

p.281- 288. 2005. Disponível em: < https://sci-

hub.io/http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2005.05.012>. Acesso em 16 set. 2017. 

 

RIBEIRO-FURTINI, L. L.; ABREU, L. R. Utilização de APPCC na indústria de alimentos. 

Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 2, p. 358-363, mar./abr., 2006. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/cagro/v30n2/v30n2a25.pdf>. Acesso em: 10 set. 2017. 

 

RIO GRANDE DO NORTE. DECRETO Nº 21.653, DE 05 DE MAIO DE 2010.  Diário 

Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. Natal. 2010. Disponível em: 

<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idiarn/doc/DOC000000000087889.PDF>. Acesso em: 10 

set. 2017. 

 

SALES, W. B., et al. Ocorrência de Coliformes Totais e Termotolerantes em pastéis fritos 

vendidos em bares no centro de Curitiba-PR. Demetra: Alimentação, Nutrição e Saúde. 

2015; 10(1); 77-85. Disponível em:< http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/viewFile/14142/12215>. Acesso em: 10 set. 

2017. 

 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/view/10057
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/view/10057
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/view/10057


43 
 

SAMPAIO, B. R. et al. Perspectivas para a caprinocultura no brasil: o caso de 

pernambuco.IN: XLIV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E 

SOCIOLOGIA RURAL. SOBER: Anais Eletrônicos... Fortaleza. 23-27 Julho de 2006. CD-

ROM. 

 

SAMULAK, R. L., et al. Condição higiênico - sanitária de Abatedouro Frigorífico e Fábrica 

de Embutidos no Estado do Paraná. Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Campus Ponta Grossa - Paraná – 

Brasil, ISSN: 1981-3686/ v. 05, suplemento: p. 408-417, 2011. Disponível em: 

<https://periodicos.utfpr.edu.br/rbta/article/download/940/717>. Acesso em: 30 ago. 2017. 

 

SANTOS, A. M. L., HENTGES, L. C. AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E 

MICROBIOLÓGICA DE CARNE SECA (CHARQUE). 51 p. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Tecnologia em Alimentos). Universidade Tecnológica Federal Do Paraná. Medianeira. 

2015. Disponível em: 

<repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/5424/1/MD_COALM_2015_1_01.pdf>. 

Acesso em 24 set. 2017. 

 

SANTOS, C. L. & PÉREZ, J. R. O. Cortes comerciais de cordeiros Santa Inês. In: Encontro 

Mineiro de Ovinocultura, 2000, Lavras. Anais Eletrônicos... Lavras: GAO, 2000. p. 149-168.  

 

SANTOS, J. R. S. COMPOSIÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DOS CORTES COMERCIAIS 

DA CARCAÇA DE OVINOS SANTA INÊS TERMINADOS EM PASTEJO E 

SUBMETIDOS A DIFERENTES NÍVEIS DE SUPLEMENTAÇÃO. 96 p. Dissertação 

(Mestrado). Universidade Federal de Campina Grande. Patos. 2007. Disponível em: < 

http://www.cstr.ufcg.edu.br/zootecnia/dissertacoes/romulo_dissert_part3.pdf>. Acesso em: 20 

set. 2017. 

 

SILVA SOBRINHO, A.G.; PURCHAS, R.W.; KADIM, I.T. et al. Características de 

qualidade da carne de ovinos de diferentes genótipos e idades ao abate. Revista Brasileira de 

Zootecnia, v.34, n.3, p.1070-1078, 2005. Disponível em: 

<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/392/S1516-

35982005000300040.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16 set. 2017. 

 

SILVA, W. A. C. ESTUDO DA PRODUÇÃO DE CORTES BOVINOS E APLICAÇÃO 

DAS FERRAMENTAS DE CONTROLE DE QUALIDADE. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Engenharia de Alimentos). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

2013. Disponível em: < 

http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2014032186e1c41841333fcb584ff1e92/TCC_WalkerSilv

a.pdf.>. Acesso em: 10 out. 2017. 

 

SORIO, A. A carne ovina e o abate clandestino: a informalidade tem jeito? Revista Cabra & 

Ovelha, São Paulo, ano 7, n. 78, abr. 2013. 

 

SOUZA, J. D. F. Abates Não Inspecionados De Ovinos Em Propriedades Rurais No 

Município De Tauá (CE): Uma Análise Das Características Do Ambiente Institucional. 

274p. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). Universidade Federal de São Carlos. 

São Carlos. 2013. Disponível em: < 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/3430/5522.pdf?sequence=1>. Acesso em: 

16 out. 2017. 

http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2014032186e1c41841333fcb584ff1e92/TCC_WalkerSilva.pdf
http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2014032186e1c41841333fcb584ff1e92/TCC_WalkerSilva.pdf
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/3430/5522.pdf?sequence=1


44 
 

SOUZA, J.D.F., et al. Mercado e comercialização na ovinocultura de corte no Brasil; 50° 

Congresso da SOBER: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. 

Anais Eletrônicos... Vitória, 22 a 25 de julho de 2012. 

STEVENS, M. P., HUMPHREY, T. J., & MASKELL, D. J. Molecular insights into farm 

animal and zoonotic Salmonella infections. Philosophical Transactions of the Royal 

Society B, Londres, Set. 27;364, 2009. Disponível em: < 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19687040 >. Acesso em: 16 set. 2017. 

 

VASCONCELOS, F. R., et al. Perfil de resistência antimicrobiana de Escherichia coli 

isoladas do açude Santo Anastácio, Ceará, Brasil. Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.77, n.3, 

p.405-410, jul./set., 2010. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Vasconcelos3/publication/289345814_PERFIL_

DE_RESISTENCIA_ANTIMICROBIANA_DE_ESCHERICHIA_COLIISOLADAS_DO_A

CUDE_SANTO_ANASTACIO_CEARA_BRASIL/links/568bb7ed08ae051f9afc5c6c/PERFI

L-DE-RESISTENCIA-ANTIMICROBIANA-DE-ESCHERICHIA-COLIISOLADAS-DO-

ACUDE-SANTO-ANASTACIO-CEARA-BRASIL.pdf.>.  Acesso em: 30 ago. 2017. 

 

VASTA, V.; PRIOLO, A. Ruminant fat volatiles as affected by diet: A review. Meat Science, 

v.73, p.218- 228, 2006. Disponível em: 

<https://scihub.io/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174005004146>. 

Acesso em: 16 set. 2017. 

 

WHO. World Health Organization. In: Food Safety, Microbiological risks. 2013b. 

Disponível em: <http://www.who.int/foodsafety/micro/general/en/index.html>. Acesso em 16 

set. 2017. 

 

ZUNDT, M. et al. QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E QUÍMICA DA CARNE DE 

OVINOS DE DUAS DIFERENTES PROCEDÊNCIAS COMERCIALIZADA EM 

PRESIDENTE PRUDENTE – SP. Colloquium Agrariae, v. 10, n.2, Jul-Dez. 2014, p.75-83. 

Disponível em: < http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/ca/article/view/1155/1208>. 

Acesso em: 16 out. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 – CHECKLIST DE HIGIENE DAS INSTALAÇÕES E MANIPULADORES 

 

AVALIAÇÃO EM MATADOURO FRIGORÍFICO 

Checklist 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

Razão Social: ___________________________________________________________ 

CNPJ: ________________________ 

Registro no Serv. de Inspeção Oficial: _____________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Município: _________________________ 

Responsável Técnico/CRMV: ______________________________________________                                                          

Espécies abatidas: _______________________________________________________ 

Abate diário/espécie: _____________________________________________________  

 

 

 

 

 

  

1. ÁREA EXTERNA C NC NA NO 

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. 
   

 

1.5 Pedilúvio antecedendo a entrada na área interna das câmaras de abate e manipulação     

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;     

Legenda 

C = Conforme   NA = Não se Aplica 

NC = Não Conforme  NO = Não Observado 

I = Inexistente 
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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;     

3.7 Dotado de secador ou toalhas de papel (acompanhadas de lixeira com acionamento a pedal 

para descarte); 
   

 

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. 
   

 

3.12 Temperatura da água de esterilização (82,2 °C) das facas de manipulação     

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. 
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ANEXO 2 – RELATO FOTOGRÁFICO DAS INSTALAÇÕES DO ESTABELECIMENTO 

 

Figura 4 – Entrada do curral de recepção; Curral de espera 

 

       

 

 Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 5 – Parte final do curral de abate; Box de insensibilização 

 

       

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 6 – Linha de sangria; Etapa de esfola 

       

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 7 – Final da etapa de evisceração; Linha de inspeção de vísceras 

       

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 8 – Toalete final da carcaça 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 9 – Câmara de refrigeração 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 10 – Controle e monitoração da temperatura da câmara de refrigeração 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 11 – Controle e monitoração da câmara de congelamento 

       

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 12 – Pé dilúvio anterior à entrada da sala de matança 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 13 – Pia acionada por pedal; Incentivo gráfico para manutenção de Boas Práticas de 

Fabricação 

       

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 14 – Iluminação artificial da sala de matança; esterilizador ausente de água a 85°C 

        

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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