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RESUMO 

Um dos principais problemas de Saúde Pública, as doenças de origem alimentar 
têm elevado impacto econômico em todo o mundo. A tendência de consumo de 
produtos naturais ou regionais tem feito da avicultura de fundo de quintal uma 
alternativa de renda para muitas famílias, cuja produção é entregue em diversos 
pontos de abate irregular. Entretanto, enquanto no abate industrial são 
observadas normas rigorosas de higiene, no artesanal verifica-se uma total 
precariedade das instalações e dos procedimentos. Objetivou-se, com este 
trabalho, determinar a qualidade bacteriológica de carcaças de galinha 
provenientes de feiras urbanas; compará-la à qualidade de carcaças de galinha 
caipira provenientes de um modelo alternativo de miniabatedouro (MOURA, 
2010); apresentar aos órgãos da Vigilância Sanitária elementos para uma 
eventual regulamentação dessa atividade; e verificar se existe diferença no 
diagnóstico pela Reação de Cadeia de Polimerase em Tempo Real (PCR) com 
cartão de celulose quando se coletam suabe da região pericloacal e suabe do 
líquido na embalagem plástica. Foram analisadas, em duas etapas, 100 amostras, 
coletadas de outubro de 2011 a fevereiro de 2012. Na primeira etapa, fez-se um 
levantamento analítico de carcaças obtidas em diferentes feiras, oriundas de 
abate irregular ocorrido nas feiras e nas residências dos permissionários de 
bancas, ou até de comercialização irregular de aves abatidas em indústrias. Na 
segunda etapa, foram analisadas 36 amostras obtidas de três estabelecimentos 
distintos, após a divisão das bancas em áreas “suja” e “limpa”, e modificações na 
higiene da manipulação. Nas duas etapas, foram realizadas contagens de 
Staphylococci coagulase-positivos, coliformes totais e fecais, Clostridia sulfito-
redutores e microrganismos mesófilos e psicrotróficos (64 amostras na primeira 
etapa), por microbiologia convencional; e pesquisa de Campylobacter spp., 
Listeria monocytogenes e Salmonella spp. (44 amostras na primeira etapa), por 
PCR. Foram encontradas diferenças significativas (teste de Kruskal-Wallis) no 
número de UFC/g das amostras em cada modelo de abate, sendo maiores entre 
microrganismos psicrotróficos, mesófilos, coliformes totais e Clostridia sulfito-
redutores (p < 0,01) e coliformes fecais (p < 0,05). Baseado na Resolução da 
Diretoria Colegiada nº 12/2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os 
produtos foram classificados em “de acordo” ou “impróprios” (BRASIL, 2001), 
confirmando-se a diferença entre os modelos (teste de Fisher: p < 0,01). O PCR 
mostrou diferença em relação à detecção de Campylobacter spp. (teste de Fisher: 
p < 0,01), com 95,45% de ocorrência no Modelo Existente e 61,11% no Modelo 
Proposto. Quanto à detecção de L. monocytogenes, não foi significativo (p = 
0,499), com 4,54% de ocorrência no Modelo Existente. Não foi encontrada 
Salmonella spp. Na comparação entre a detecção pelas diferentes amostras, não 
se verificou diferença significativa (teste de McNemar) para os patógenos 
pesquisados. O abate irregular revelou qualidade insatisfatória; entretanto, caso 
não haja intenção de impedir, torna-se necessário regulamentá-lo. A divisão em 
dois ambientes, simples e de baixo custo, acompanhada de educação e 
treinamento dos manipuladores, revelou-se a melhor forma para assegurar a 
qualidade dos produtos, reduzindo-se assim os riscos para a saúde do 
consumidor. 
 
Palavras-chave: abatedouro de aves, microbiologia, qualidade de alimentos, 

saúde pública, vigilância sanitária. 
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BACTERIOLOGICAL QUALITY OF CHICKEN CARCASSES UNDER DIFFERENT 

CONDITIONS OF THE SLAUGHTERING OPERATIONS SOLD IN URBAN FAIRS 

OF THE FEDERAL DISTRICT-BRAZIL 

 

ABSTRACT 

Foodborne disease is one of the main problems in Public Health, and has high 
economic impact in the whole world. The trend toward consumption of natural or 
regional products has made of the free-range extensive poultry an alternative 
income for many families, whose production is sold to unauthorized 
slaughterhouses. However, while in industrial slaughter strict hygiene procedures 
are observed, the alternative one reveals complete precariousness of installations 
and procedures. The objectives, with this paper, were: to determine the 
bacteriological quality of chicken carcasses collected in urban fairs; to compare it 
with lots of “caipira” hen from an alternative model of very small slaughterhouse 
(MOURA, 2010); to present to the Government elements for the regulation of this 
activity; and to verify if any differences exist in the diagnosis by Real Time – 
Polymerase Chain Reaction (PCR) with cellulose cards when swab of the liquid 
from the plastic packing and pericloacal swab are collected. From October of 2011 
to February of 2012, 100 samples were collected. In the first stage, an analytical 
survey of carcasses gotten in different fairs, from unauthorized slaughter that 
occurred on fairs and residences, and from illegal sale of birds from industries was 
done. In the second stage, 36 samples were gotten from three different 
establishments, after the division of the stand in two areas: “dirty” and “clean”, and 
improving hygiene of manipulation. Counting of coagulase-positive Staphylococci, 
total and fecal coliforms, sulfite-reducing Clostridia, mesophyll and psycrotrophic 
microorganisms were done by conventional microbiology (64 samples in the first 
stage); and research of Campylobacter spp., Listeria monocytogenes and 
Salmonella spp. by PCR (44 samples in the first stage). Statistical analysis 
revealed significant differences (Kruskal-Wallis Test) in the number of CFU/g of 
the samples in each model; the largest differences had been found between 
psycrotrophic and mesophyll microorganisms, total coliforms and sulfite-reducing 
Clostridia (p < 0.01) and fecal coliforms (p < 0.05). The products had been 
classified as “safe” or “unsafe” (BRASIL, 2001), and statistical analysis (Fisher's 
Exact Test) confirmed the difference between the models (p < 0.01). For PCR, 
statistical analysis (Fisher's Exact Test) revealed significant difference, in relation 
to Campylobacter spp. (p < 0.01), with the prevalence of 95.45% in the current 
model, and 61.11% in the alternative one. In relation to L. monocytogenes it was 
not significant (p = 0.499), even with 4.54% of prevalence in the samples sold in 
the fairs. Salmonella spp. was not found. Comparison between the detection from 
different material did not show significant difference (McNemar’s Test). Actually, all 
the indicators show that quality of the “caipira” hen from fairs is not good. If there is 
no intention to hinder unauthorized slaughter, it is necessary to eliminate the risks. 
The division in two environments is simple and of low cost and, with hygiene and 
education of the manipulators, this is the best way to assure a product that does 
not offer risks for the consumer’s health. 
 

Keywords: chicken slaughter, food quality, microbiology, public health, sanitary 
surveillance. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

A avicultura no Brasil encontra-se entre as mais eficientes do mundo. 

Utiliza alta tecnologia, no que se refere a climatologia, genética, nutrição e 

controle das doenças infecciosas e parasitárias. Nas últimas três décadas, o 

frango, seu principal produto, conquistou os mais exigentes mercados. 

Atualmente, a carne nacional chega a 142 países, e se destaca na pauta de 

exportação do agronegócio brasileiro. O desenvolvimento de técnicas de 

produção e de controle das enfermidades, associado aos investimentos feitos em 

infraestrutura, tornou o Brasil o maior exportador mundial de carne de frango 

(BRASIL, 2012a; UBABEF, 2012). 

Com uma produção de 12,230 milhões de toneladas em 2010, o Brasil 

se aproxima do desempenho da China, o segundo maior produtor de carne de 

frango, com cerca de 12,550 milhões de toneladas, abaixo apenas dos Estados 

Unidos, com 16,648 milhões de toneladas. Esse crescimento de mais de 11% em 

relação a 2009, quando foram produzidas 10,980 milhões de toneladas, foi 

impulsionado principalmente pelo aumento do consumo e pela expansão de mais 

de 5% nas exportações. Desse volume total, 69% foi destinado ao mercado 

interno, cujo consumo per capita foi de 44 kg em 2011, e 31% para exportações 

(UBABEF, 2012). 

A região Centro-Oeste do país, por ser grande produtora de grãos, vem 

crescendo no setor, recebendo novos investimentos, e o Distrito Federal (DF), 

que oficialmente possui apenas um município, apesar do reduzido tamanho – 

ocupa uma área de 5.787,784 km2 –, é o nono colocado em abate e exportação 

de frangos, vendendo ao exterior 57,296 mil toneladas (BRASIL, 2012a; UBABEF, 

2012). Esse desempenho corresponde a cerca de 82% do Produto Interno Bruto 

(PIB) agropecuário do Distrito Federal, sendo responsável por 25 mil empregos 

diretos e indiretos, distribuídos em mais de 200 granjas. São cerca de 14 milhões 

de aves, com 250 mil cabeças abatidas/dia (MOURA et al., 2009). 
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Ao mesmo tempo, existe uma tendência de consumo de produtos 

orgânicos que se apresenta, no caso da avicultura, como uma alternativa para o 

agricultor familiar, pois demanda menor investimento financeiro que a avicultura 

industrial de alta escala. Além disso, o interesse por carnes com consistência 

mais firme e paladar diferenciado, ou ainda por alimentos obtidos com maior 

preocupação com o bem-estar animal, tem estimulado outros sistemas de criação 

onde se adotem técnicas de manejo naturais, o que se dá com o genuíno frango 

tipo “caipira”, também chamado de “colonial” no Sul ou “de capoeira” no Nordeste 

do País. A oferta reduzida torna esse produto demasiado caro e, portanto, 

inacessível a grande parte da população (BRASIL, 1999a; JULIÃO, 2003). 

Entretanto, por iniciativa de produtores interessados em atender a esse 

mercado, foi aprovado o emprego das designações “Frango Caipira ou Frango 

Colonial”, “Frango Tipo ou Estilo Caipira” e “Tipo ou Estilo Colonial”, desde que 

observadas algumas condições para sua produção. No Brasil, esse sistema de 

criação foi regulamentado pelo Ofício Circular nº 07/1999 da Divisão de 

Operações Industriais (DOI), do Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal (DIPOA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), pelo Ofício Circular nº 60/1999 – DIPOA/MAPA, que trata do ovo caipira, 

e pela Instrução Normativa (IN) nº 56/2007 – MAPA, além da IN nº 07/1999 – 

MAPA, que trata da produção de orgânicos vegetais e animais (BRASIL, 1999a; 

BRASIL, 1999b; BRASIL, 1999c; BRASIL, 2007). 

De fato, frangos de corte criados até 22 semanas de idade 

apresentaram um aumento na consistência da carne, nos testes de cisalhamento 

e de compressão, sendo estas variáveis relacionadas a um aumento progressivo 

no teor de colágeno total e a uma redução na solubilidade desta proteína 

(ZANUSSO, 2002). Parte dos consumidores julga o frango industrial sem sabor e 

com a carne de aspecto mole; assim, os frangos obtidos no sistema 

semiconfinado seriam preferidos, já que se trata de animais abatidos com idade 

mais próxima da maturidade sexual, com 84 dias de idade, contra 40 a 42 dias 

para o frango industrial. Ademais, os frangos de corte mais velhos possuem maior 

deposição de gordura intramuscular, sendo os lipídios, mais particularmente os 

fosfolipídios, os principais responsáveis pela percepção do sabor e também pela 
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suculência da carne. Daí, tais animais terem melhor aceitação em testes 

sensoriais (ZANUSSO, 2002; ZANUSSO & DIONELO, 2003). 

Todavia, para que a avicultura alternativa conquiste o mercado, é 

necessário evidenciar objetivamente que a qualidade das aves assim obtidas é 

superior à das procedentes do sistema intensivo, quanto a suas características 

organolépticas, e que satisfaçam algumas demandas essenciais do consumidor. 

Entre elas, busca-se um produto oriundo de produção tradicional, com 

rastreabilidade em todos os estágios, assegurado por controle de qualidade e um 

preço atrativo (ZANUSSO & DIONELO, 2003). 

Por outro lado, ademais do interesse comercial que se vislumbra, a 

produção de carne e ovos de galinha representa uma importante fonte de proteína 

animal para a população, particularmente para a de menor poder aquisitivo. 

Assim, além de oferecer uma alternativa para a dieta do consumidor, aumentando 

o nível de segurança alimentar, nos países em desenvolvimento, a avicultura 

familiar é utilizada como geração de renda por até 80% das famílias rurais, 

principalmente aquelas mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Por 

meio dessa atividade, aumenta-se a produtividade do trabalho rural e periurbano, 

reduzindo a pobreza, já que pode ser desenvolvida em fundo de quintal, e, 

indiretamente, obtêm-se a conservação de recursos naturais, a manutenção da 

biodiversidade, assim como a promoção do respeito aos valores socioculturais 

(SONAIYA & SWAN, 2004). 

Para desenvolver estratégias efetivas visando seu crescimento, alguns 

problemas da produção tradicional precisam ser enfrentados. O principal é que, 

enquanto o sistema colonial/caipira caracteriza-se por uma criação semi-intensiva 

que reproduz ao máximo as condições naturais de vida das aves, sem a utilização 

de produtos químicos para o controle de doenças, com vistas ao maior bem-estar 

animal e à obtenção de uma carne de características diferenciadas daquela 

derivada da avicultura industrial intensiva, não existe controle sobre a avicultura 

caseira, chamada “de fundo de quintal” (MOURA et al., 2009; VIEIRA, 2010). 

Ademais, no Brasil, um grande contingente da população encontra-se 

fora do mercado formal de trabalho, e entre suas estratégias de sobrevivência 

incluem-se a produção e a prestação de serviços na área de alimentos. Isso 

implica, do ponto de vista da proteção da saúde, na necessidade de também levar 
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em conta a economia informal, já que muitas destas atividades podem constituir-

se em um risco à saúde dos consumidores (COSTA, 2009). 

Embora se pense que a qualidade do produto seja um fator 

determinante na preferência dos consumidores, constituindo uma garantia à 

Saúde Pública, ou que estes sempre selecionam os produtos mais apresentáveis 

ou que tenham algum tipo de característica peculiar que os torne melhores, na 

prática, percebe-se que não há critérios muito rígidos (CIRILO et al., 2010). O 

problema é que, embora o alimento reprovado por seu aspecto, cor, odor ou 

sabor seja sempre considerado impróprio para o consumo, o fato de ser aprovado 

por suas características organolépticas não significa, necessariamente, que esteja 

próprio para o consumo humano (MOURA et al., 2001). 

Ressalte-se também que, por conta da omissão do Poder Público, as 

feiras, onde se dá parte desse comércio, estão “totalmente livres”. Alimentos que 

deveriam ser fiscalizados em sua origem ou mantidos sob refrigeração são – 

muito pelo contrário – preparados e vendidos expostos ao sol, às intempéries ou 

às moscas. De forma que as feiras-livres, que foram criadas para permitir que o 

produtor rural pudesse oferecer diretamente ao consumidor produtos de sua 

atividade, sem intermediários e sem tornar-se um profissional do comércio, 

apesar da comodidade, por serem instaladas de forma itinerante em praças e vias 

públicas, tornam-se um risco para os consumidores. Tais feiras, em geral, não 

têm as mínimas condições de desenvolver tais atividades nos locais dos quais se 

vão apossando (SILVA et al., 2007b). 

Neste contexto, a criação das feiras permanentes deu-se exatamente 

para proporcionar uma estrutura mínima de funcionamento a estes 

estabelecimentos, oferecendo condições mais adequadas, de modo a diminuir os 

riscos de veiculação de doenças. Contudo, é necessário o desenvolvimento de 

ações enfocando a participação dos feirantes, de forma a criar soluções 

sustentáveis que visem à melhoria dos produtos, pela conscientização quanto à 

higiene e ao uso da infraestrutura disponível (SILVA et al., 2007b). 

Por meio da Portaria nº 933/2012, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), foi instituído um Grupo de Trabalho para elaboração de 

Instrumento Legal Sanitário voltado para amparar as micro e pequenas empresas, 

os empreendedores individuais, o associativismo e o cooperativismo, e os 
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produtores rurais da agricultura familiar, tendo sido incluída na discussão a 

situação do abate de aves tal como ocorre atualmente (MOURA et al., 2009; 

BRASIL, 2012b). 

Esse controle de qualidade deve ser realizado pela Vigilância Sanitária 

(VISA), por meio da fiscalização das condições de higiene e de funcionamento 

dos estabelecimentos que produzem ou comercializam alimentos, além de outras 

ações, como as de cunho educativo (MOURA et al., 2001). A VISA tem tido sua 

importância reconhecida nas últimas décadas, tanto pelo Poder Público quanto 

pela população em geral, tendo a fiscalização e a inspeção de alimentos recebido 

status constitucional (BRASIL, 1988; CARVALHO, 2006). 

Mas, enquanto os dados da avicultura comercial fiscalizada pelos 

órgãos ligados ao MAPA e à Secretaria de Agricultura (SEA-DF) são conhecidos, 

pouco se sabe sobre a avicultura de fundo de quintal. Estima-se que a população 

de galinhas caipiras do Distrito Federal seja superior a 250 mil cabeças. Boa parte 

dessa produção é entregue em diversos pontos de abate por toda a região, 

particularmente nas feiras permanentes, em algumas residências ou outros 

abatedouros irregulares, “clandestinos”, além das aves que são vendidas vivas 

(MOURA et al., 2009). 

São abatidos frango ou galinha caipira, galinha d’angola (conhecida 

como cocá), patos, perus, pombos, gansos, faisões e pavões oriundos da região 

do Entorno – Goiás (GO) e Minas Gerais (MG) – e do próprio Distrito Federal. A 

percentagem maior é de galinha caipira, espécie comercializada por todos os 

estabelecimentos. Algumas aves são criadas em chácaras e ali mesmo abatidas, 

ou são transportadas para serem abatidas ou vendidas nas feiras, além daquelas 

criadas em quintais ou gaiolas. A maioria dos locais de abate apresenta-se sem 

higiene adequada, com funcionários sem equipamentos de proteção individual 

(EPI), com instalações e equipamentos velhos ou sem a devida manutenção. Em 

alguns casos, em presença de crianças ou de animais domésticos, como cães, 

gatos e pássaros, todos expostos e funcionando, eventualmente, como receptores 

e transmissores de doenças. Contrastando com esse cenário, algumas bancas 

apresentavam área que, apesar de pequena, era limpa, com modelos 

interessantes de equipamentos, do ponto de vista higiênico-sanitário (MOURA et 

al., 2009). 
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Embora o termo “clandestino” signifique algo ilegal, geralmente feito em 

local escondido, afastado e no período noturno para burlar a fiscalização, no caso 

do abate de aves nas feiras, diferentemente, ele se refere a atividade realizada às 

claras, que acontece normalmente à luz do dia, em estabelecimentos comerciais 

autorizados pelos órgãos competentes, muitas vezes, mas sem qualquer tipo de 

inspeção. Isso é, trata-se de um processo produtivo sem rastreabilidade, controle 

sanitário, exame das aves, e a observância de normas e procedimentos sanitários 

durante a manipulação (QUEIROZ, 2000; MENUCCI, 2006; MOURA et al., 2009). 

Ademais, a disposição final dos resíduos propicia a disseminação de 

agentes patogênicos para o meio ambiente, caracterizando um risco adicional à 

saúde pública. E ainda pode afetar diretamente a população que circula pelas 

feiras, pelo mau-cheiro e pela presença de roedores e moscas, o que tem gerado, 

junto à Vigilância Sanitária, denúncias por parte dos consumidores (MOURA et 

al., 2009; MOURA & BARBOSA, 2009). 

Conforme se verifica pela atual distribuição de competências, a 

Vigilância Sanitária não acompanha questões relacionadas à avicultura comercial, 

a não ser pela análise fiscal desses produtos no comércio varejista, seja enquanto 

objeto de reclamação ou em programas de controle de qualidade. O abate, que, 

constitucionalmente, deveria ser controlado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

permanece como atribuição de órgãos ligados à Agricultura. Estes, entretanto, 

dizem que o controle dessa produção de fundo de quintal não é de sua 

responsabilidade, pois não se trata de uma atividade “agrícola”, stricto sensu, já 

que se passa na área urbana, e não na rural. Da mesma forma, a VISA se exime, 

alegando que o abate de animais é problema relacionado aos serviços de 

inspeção sanitária animal – Serviço de Inspeção Federal (SIF), estaduais (SIE), 

municipais (SIM) ou Distrital (SID), no caso do Distrito Federal (BRASIL, 1952; 

BRASIL, 1990b). 

Embora a Vigilância Sanitária seja o “conjunto de ações capaz de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 

de serviços de interesse da saúde”, com a obrigação de fiscalizar alimentos desde 

a produção até o consumo (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990b), no que tange ao 

controle de alimentos, principalmente carnes, ovos, leite e mel, a VISA tem 
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enfrentado dificuldades relativas a um suposto conflito de competência, que tem 

gerado dúvidas pelas controvérsias e indefinição a respeito de qual seria o agente 

(ou órgão) competente para fiscalizar e inspecionar estabelecimentos produtores 

de alimentos de origem animal, bem como para realizar o controle de tais 

produtos no comércio atacadista e varejista (CARVALHO, 2006; MOURA, 2009a). 

Constitucionalmente, entretanto, a Vigilância Sanitária tem a obrigação 

de fiscalizar e, já que nada pode escapar da responsabilidade de vigiar do Estado, 

esta não pode furtar-se de realizar o controle de mais essa atividade de risco à 

população (BRASIL, 1988; CARVALHO, 2006). Desta forma, é responsável por 

fiscalizar o comércio de feiras ou outros pontos urbanos, onde tais modelos 

proliferaram, ao longo dos anos, tomando proporções preocupantes. Essas 

medidas, além da importância econômica para o País, buscam a segurança do 

consumidor – urgente, principalmente porque, como se sabe, usualmente, a 

efetividade das ações de proteção em Saúde Pública não é a ideal (COSTA, 

2009). 

Independente da irregularidade cometida por tais permissionários, os 

produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, 

corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles 

em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 

apresentação são considerados, por força de lei, “impróprios” ao uso e consumo. 

A criação e a manipulação inadequadas incluem-se aí por extensão (BRASIL, 

1988; BRASIL, 1990a). 

O abate, dentro das normas técnicas vigentes, consta de 12 a 13 

etapas: captura e transporte, recepção, insensibilização, sangria, escalda, 

depenagem, evisceração, pré-resfriamento, gotejamento, cortes e tipificação, 

embalagem, refrigeração e congelamento (BRASIL, 1952; BRASIL, 1998). De 

modo semelhante, o abate considerado artesanal, ou seja, tanto o caseiro como o 

realizado nas feiras-livres e permanentes do Distrito Federal, apresenta quase 

todas essas fases; todavia, trata-se de um processo arcaico, bastante simples, 

com captura, sangria, escalda, depenagem, chamuscagem, evisceração, cortes e 

embalagem (Figura 1). O transporte do criatório até a feira não foi considerado 

porque, nas gaiolas em que são alojadas, as aves passam, frequentemente, por 

um período de adaptação. De qualquer forma, a escolha da ave que será abatida 
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pode ser feita pelo cliente, em alguns casos, ou pelo proprietário ou funcionário 

responsável, em outros. Geralmente, estão expostas em gaiolas, em um cômodo, 

ou em alguma área telada do quintal (MOURA, 2009c). 

 

 

 

ETAPAS 

Processo de abate artesanal 

   

 Captura  

   

 Sangria  

   

 Escalda  

   

 Depenagem  

   

 Chamuscagem  

   

 Evisceração  

   

 Cortes  

   

 Embalagem  

   

 

FIGURA 1 – Fluxograma do abate artesanal de frangos caipiras nas feiras urbanas 
do Distrito Federal. 
 

Fonte: Baseado em MOURA (2009c). 

 

 

O método de abate artesanal é igual para todos os estabelecimentos, 

sem variações no processo, não havendo pendura das aves ou abate aéreo. A 
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ave é recolhida sem qualquer tipo de inspeção, colocada em um cone invertido ou 

funil de metal, de base voltada para cima e com abertura eficaz para sua 

colocação de cabeça para baixo, onde fica com as asas presas na parede do 

cone, de modo a não se debater tanto. A cabeça, que ultrapassa o orifício deixado 

na parte inferior do cone, é tracionada para baixo e, então, feita a jugulação 

(MENNUCCI, 2006; MOURA, 2009c). 

A sangria é realizada de modo relativamente conveniente, na maioria 

dos casos. O sangue que escorre pode ser recolhido em uma vasilha e, 

posteriormente, acondicionado em um saco plástico para ser entregue, ao final do 

abate, ao consumidor; ou pode ser eliminado em um recipiente de coleta. A parte 

do sangue que não é aproveitada é coletada, em praticamente todos os 

estabelecimentos, por meio de uma calha de metal forrada por jornais usados ou 

plástico (MENNUCCI, 2006; MOURA, 2009c). 

Após a sangria, as etapas subsequentes são realizadas manualmente 

ou com equipamentos domésticos ou improvisados. Na escalda (ou escaldagem), 

a ave é mergulhada em água fervente, dentro de caldeirões ou panelas industriais 

de alumínio, de modo que a depena (ou depenagem), etapa na qual ocorre a 

retirada das penas e penugens, possa ser feita de maneira adequada. Essa 

operação é, usualmente, realizada por meio de equipamentos giratórios de 

diversos formatos munidos de apêndices fixos emborrachados (“dedos” de 

borracha) que promovem a depenagem quase completa. Única etapa mecanizada 

do processo, geralmente é finalizada manualmente (MENNUCCI, 2006; MOURA, 

2009c). 

Em seguida, na chamuscagem, faz-se a passagem da ave pela chama 

de um maçarico ou de um fogão, ou usa-se álcool para “sapecar” as penugens, 

queimando as pontas de penas, e levando a pele dos pés a se soltar mais 

facilmente. A pele é arrancada pela fricção manual, e as unhas são retiradas com 

auxílio de uma faca, em um cepo de madeira ou tábua de corte (MOURA, 2009c). 

A evisceração é um processo manual realizado sobre pias de lavagem 

ou superfícies de corte, que permite retirar todos os órgãos internos, com o 

aproveitamento de alguns deles, tais como coração, moela, fígado, além de ovos 

em formação, quando presentes. Cortados a cabeça e os pés, que muitas vezes 

são também aproveitados, é feita a lavagem da carcaça para retirada do sangue, 
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concomitantemente ao processo de evisceração ou logo após, em água corrente, 

proveniente do sistema público de abastecimento. Ao final, a carcaça é colocada 

em uma embalagem plástica para ser entregue ao consumidor (MENNUCCI, 

2006; MOURA, 2009c). 

Apesar da evolução tecnológica das últimas décadas, quanto à 

conservação e à higiene dos alimentos, as doenças por eles veiculadas têm sido 

um grave problema em escala mundial, sendo as de origem microbiana 

consideradas o perigo principal para a Saúde Pública. Entre os motivos que 

explicam a persistência e até o aumento da contaminação dos alimentos, estão as 

técnicas de manuseio e condições inadequadas de oferta. Várias dessas doenças 

podem ser transmitidas pelo consumo da carne de frango. O fato é que, na cadeia 

produtiva de aves, alguns patógenos são mais frequentemente diagnosticados e 

estudados; dentre eles, destacam-se Staphylococcus aureus, Salmonella spp., 

Clostridium perfringens e Escherichia coli O157:H7. Porém, outros grupos de 

bactérias aparecem como emergentes e re-emergentes, entre os quais Listeria 

monocytogenes e Campylobacter jejuni (OLIVEIRA et al., 2003; FRANCO & 

LANDGRAF, 2005; COSTA, 2010; OMS, 2012; VASAVADA, 2012). 

As aves têm um papel especialmente importante, do ponto de vista 

epidemiológico, pois podem ser portadoras assintomáticas, excretando 

continuamente estas bactérias pelas fezes, e podendo causar contaminações 

cruzadas de grande relevância nos abatedouros de aves (VAN GERWE et al., 

2005; COLLES et al., 2008). Ademais, além de outras enfermidades, no caso de 

uma pandemia de gripe aviária, por exemplo – risco amplamente debatido entre 

2006 e 2007 –, a contaminação humana se daria por contato direto com as aves, 

por inalação de secreções, e durante o abate ou manuseio de carcaças. No 

enfrentamento desta situação, o controle e a inspeção sanitária do abate de 

animais funcionam como um fator de minimização dos riscos (MOURA, 2007; 

MOURA et al., 2009). 

Por outro lado, embora haja o risco da ocorrência de doenças 

veiculadas por alimentos (DVAs), a presença de microrganismos não significa 

necessariamente perigo para o consumidor, nem significa uma qualidade inferior 

desses produtos. Tais microrganismos podem ser patogênicos, quando oferecem 

risco à saúde, mas podem ser apenas deteriorantes, provocando alterações 
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resultantes do seu metabolismo, ou até ser benéficos, imprescindíveis à produção 

de alguns alimentos. O importante é a quantidade em que se encontram, bem 

como a família, o gênero ou a espécie a que pertencem. Muitos são considerados 

“indicadores” – sua presença nos alimentos pode revelar contaminação, 

deterioração, possível presença de patógenos ou de suas toxinas, ou falhas no 

processamento, na produção ou no armazenamento, que poderiam afetar 

adversamente a qualidade sanitária ou a vida de prateleira (FRANCO & 

LANDGRAF, 2005). 

O grupo de coliformes é formado por bactérias originárias do trato 

gastrintestinal (TGI) de humanos e de outros animais homeotermos 

(Enterobacter), além de bactérias não-entéricas (Citrobacter e Klebsiella), sua 

contagem é utilizada para avaliar as condições higiênico-sanitárias do produto, 

pois, quando em alto número, indica contaminação de origem ambiental e fecal 

durante a produção, limpeza e sanificação inadequada ou tratamento térmico 

insuficiente. O grupo dos coliformes totais é um subgrupo da família 

Enterobacteriaceae, que inclui 44 gêneros e 176 espécies, cuja presença nos 

alimentos significa que a matéria-prima é de baixa qualidade, que há falhas no 

processamento térmico ou contaminação pós-processamento; entretanto, não 

mostra correlação com patógenos entéricos (MOTTA & BELMONT, 2000; 

CARDOSO et al., 2005; FRANCO & LANDGRAF, 2005). 

Já os coliformes termotolerantes, também conhecidos como coliformes 

fecais, coliformes de origem fecal ou ainda coliformes a 45ºC, mostram relação 

com patógenos entéricos como Salmonella e Shigella; portanto, sua presença 

significa contaminação fecal direta ou indireta. Entre eles, está E. coli, o indicador 

ideal para contaminação de origem fecal, que normalmente alcança populações 

de 102/g da carcaça sob condições normais de obtenção. A mais importante, das 

diversas classes envolvidas em diarreia, é E. coli O157:H7, um sorotipo 

classificado como entero-hemorrágico, também conhecido por E. coli 

verotoxigênica, que causa colite hemorrágica e síndrome urêmica hemolítica, 

cujos surtos têm sido relacionados a água e alimentos contaminados (CARDOSO 

et al., 2005; FRANCO & LANDGRAF, 2005; CDC, 2008b; SANTOS et al., 2008; 

ANNOUS et al., 2009). 

O grupo de aeróbios mesófilos é constituído de espécies da família 
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Enterobacteriaceae, dos gêneros Bacillus, Corynebacterium, Streptococcus, 

dentre outros. Forma a maioria dos microrganismos que se encontram nas aves 

vivas, e poucos conseguem se desenvolver em temperaturas inferiores a 7º C 

(CARDOSO et al., 2005). Sua contagem padrão em placas tem sido usada como 

indicador geral de qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, fornecendo 

também ideia sobre seu tempo útil de conservação, porém, não diferencia tipos 

de bactéria, mas mede as populações bacterianas que crescem na presença de 

oxigênio e em determinada faixa de temperatura (SILVA et al., 2007a). Em grande 

número, sua presença indica matérias-primas excessivamente contaminadas, 

higiene inadequada na produção, e/ou condições impróprias de 

tempo/temperatura durante a produção ou a conservação dos alimentos. Outro 

aspecto importante, além da possibilidade de significar crescimento de patógenos, 

é que algumas bactérias consideradas não-patogênicas, como Proteus spp., 

Pseudomonas spp. e enterococos, podem causar toxinfecções alimentares 

(FRANCO & LANDGRAF, 2005). 

Os microrganismos psicrotróficos que predominam nas carcaças 

podem multiplicar-se, mesmo que lentamente, em temperaturas iguais ou 

inferiores a 0º C, e são responsáveis por grande parte das alterações dos 

produtos, o que faz com que a vida comercial das carnes de aves dependa tanto 

da conservação quanto do número desses microrganismos presentes após a sua 

obtenção. A maioria deles é destruída pelo calor; e a elevação do seu número 

está associada a uma estocagem sob refrigeração prolongada ou inadequada 

(BRASIL, 1993a). 

As bactérias do gênero Clostridium são, em sua maioria, mesófilas, 

havendo algumas termófilas, mas são anaeróbias obrigatórias, com algumas 

espécies capazes de crescimento microaerofílico. São amplamente distribuídas 

na natureza, principalmente no solo, água e poeira, e fazem parte da população 

microbiana normal das aves; mas, sob condições propícias, quando o 

microambiente digestivo é alterado, ocorre sua proliferação, com produção de 

toxinas e invasão. Fatores predisponentes podem ser dietas de fácil fermentação 

ou que reduzem o peristaltismo, estresse e drogas que alteram a microbiota 

intestinal (DUTRA et al., 2005). Assim, podem causar intoxicações alimentares, 

quando ocorre a ingestão de alimentos contendo toxinas pré-formadas, como C. 
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botulinum (botulismo) ou C. perfringens (intoxicação alimentar ou enterite 

necrótica) (FRANCO & LANDGRAF, 2005; BIGNARDE et al., 2008). 

Staphylococcus aureus é uma espécie importante, pois a maioria das 

estirpes pode provocar “intoxicação alimentar estafilocócica”, doença de perigo 

moderado, mas que causa severos desconfortos. Não são termorresistentes, 

sendo facilmente destruídos na pasteurização ou na cocção de alimentos; 

entretanto, são capazes de produzir enterotoxinas altamente estáveis ao calor e 

que resistem ao tratamento com enzimas proteolíticas (FRANCO & LANDGRAF, 

2005; SILVA et al., 2007a; ANNOUS et al., 2009; CDC, 2012). Os principais 

reservatórios compreendem seres humanos e outros animais de sangue quente, 

sendo os manipuladores de alimentos a fonte mais frequente. Sua presença nos 

alimentos é interpretada como indicativo de contaminação a partir da pele, boca e 

fossas nasais, bem como da limpeza e da sanitização inadequada dos materiais e 

dos equipamentos. A carne de frango tem papel significativo na veiculação devido 

ao seu alto teor proteico, alta disponibilidade de água e pH próximo à neutralidade 

(PEPE et al., 2006). 

Campylobacter spp. é um microrganismo emergente relacionado à 

contaminação de alimentos, sobretudo os de origem aviária, pelo fato de as aves 

possuírem a temperatura intestinal muito próxima à ideal para o crescimento da 

bactéria, podendo eliminá-la em quantidades superiores a 109/g de fezes, sem 

mesmo apresentar sintomas clínicos da doença, o que revela sua importância na 

disseminação do organismo no ambiente (AQUINO et al., 2002; SNELLING et al., 

2005; CONLAN et al., 2007; CDC, 2008a; ANNOUS et al., 2009). Capaz de 

sobreviver em uma grande quantidade de ambientes, e altamente infectante, 

desencadeando a doença em humanos com a ingestão de menos de 500 células, 

é a mais frequente causa de gastrenterite e enterocolite – a “diarreia dos 

viajantes”. As espécies termófilas são responsáveis pelas campilobacterioses, 

especialmente Campylobacter jejuni, responsável por 90%, e C. coli e C. lari, por 

9% dos casos. A zoonose pode gerar complicações e sequelas a longo prazo, e 

ocorre tanto nos países em desenvolvimento quanto em países nórdicos; sua 

manifestação pós-infecciosa mais grave, devido à sua importância clínica, é a 

síndrome de Guillain-Barré (GBS) (NEWELL & FEARNLEY, 2003; BUTZLER, 
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2004; CRUSHELL et al., 2004; ACMSF, 2005; MOORE et al., 2005; TAKAHASHI 

et al., 2005; ZOETE et al., 2007). 

Listeria monocytogenes é um patógeno intracelular facultativo, 

encontrado também no TGI dos animais, sendo comum a contaminação de 

carcaças e cortes de carne durante o abate e o processamento. Pode causar em 

humanos a listeriose, zoonose de grande importância em Saúde Pública, 

altamente perigosa para gestantes, crianças, idosos e imunodeprimidos, que 

lidera o posto de doenças associadas a alimentos em número de mortes e 

hospitalizações (MEAD, 2004; JEMMI & STEPHAN, 2006; EFSA, 2007). Sua 

importância está relacionada, além da impressionante capacidade de invadir o 

organismo e provocar graves lesões, incluindo a morte, à capacidade de resistir à 

injúria provocada pelo congelamento, ressecamento, calor e pH extremos, e de 

multiplicar-se em temperaturas de refrigeração, sendo alta a ocorrência em 

produtos refrigerados, com registro de diversos surtos envolvendo ingestão de 

alimentos manipulados inadequadamente ou mal cozidos (APHA, 2001; SCHWAB 

& EDELWEISS, 2003; NIGHTINGALE et al., 2004; MANTILLA et al., 2007; 

ANNOUS et al., 2009). 

Salmonella é uma Enterobacteriaceae que possui cerca de 2.500 

sorotipos, representando um dos patógenos emergentes mais prevalentes da 

atualidade, sendo uma das principais causas de DVA e gastrenterite de origem 

hídrica, com alta frequência em todo mundo, e que está associada a prejuízos 

econômicos, dificuldades comerciais e queda na produção (BARROS, 2002; 

SOLOMON et al., 2005; FAO-UN/WHO, 2009). Alguns sorotipos de Salmonella 

podem causar complicações como septicemia, febre tifoide ou paratifoide e 

síndrome de Reiter. Geralmente relacionada com surtos envolvendo um grande 

número de pessoas, possui ampla distribuição na natureza, e as aves constituem 

o reservatório de maior importância (FDA/CFSAN, 1992; LOPES et al., 2007; 

OLIVEIRA et al., 2007). 

A higienização e a sanitização são fatores importantes para o controle 

da contaminação das carcaças por microrganismos patogênicos, entretanto, as 

avícolas – estabelecimentos do comércio varejista de alimentos, comuns em 

muitas cidades brasileiras, que realizam o abate e a comercialização ilegal de 

aves –, bem como, no caso do Distrito Federal, as feiras, não dispõem de 
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condições higiênico-sanitárias satisfatórias, constituindo-se em um sério risco 

para a saúde do consumidor (MENNUCCI, 2006; MOURA et al., 2009). Apesar de 

sua importância, os princípios do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controle (APPCC), em conjunto com as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

com os Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO), são 

desconhecidos e negligenciados em um número significativo de 

estabelecimentos, que age em desacordo com o preconizado pela legislação em 

vigor (SOARES et al., 2002; MENNUCCI, 2006).  

Os procedimentos realizados no pré-abate, abate e comercialização 

não garantem que os produtos colocados no mercado sejam seguros e livres de 

perigos para a saúde pública; pelo contrário, favorecem a contaminação 

microbiológica da carcaça em todas as etapas do processo. Entretanto, as 

principais causas do abate artesanal, irregular, estão ligadas à disponibilidade de 

animais pertencentes a grupos de descarte de aves, além da desinformação do 

consumidor. A maior parte das aves abatidas nas avícolas não possuía qualquer 

documentação de procedência, sendo que algumas apresentavam sinais visíveis 

de alterações de saúde. Além disso, verificou-se que faltava informação ao 

consumidor sobre os riscos do produto (MIRANDA, 2002; MENNUCCI, 2006; 

MOURA et al., 2009). 

Para aumentar a segurança e a qualidade dos alimentos, o sistema de 

inspeção deve ser realizado em conjunto com as práticas de garantia de 

qualidade, baseado nos princípios das BPF, PPHO e APPCC, recomendados por 

entidades internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU), 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e MERCOSUL. A implantação do sistema 

é exigida pelo MAPA e Ministério da Saúde (MS) e pelos Estados Unidos e países 

da União Europeia (BRASIL, 1993b; FDA/CFSAN, 1997; BRASIL, 2005; EFSA, 

2007; YAU et al., 2009). 

A manutenção do controle sanitário e operacional dos abatedouros 

deve ser incrementada, já que este é crucial à qualidade dos produtos (SANTANA 

et al., 2008). Mesmo o abate industrial para exportação sendo de boa qualidade, a 

eliminação de todos os patógenos não pode ser atingida de forma eficiente, 

embora se demonstre uma redução em relação ao produto final, que, ao combinar 
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com boas práticas de manejo e cozimento adequado, pode diminuir 

significativamente a incidência de DVAs (YAU et al., 2009). Entretanto, a indústria 

avícola deve estar bastante consciente no sentido de garantir um melhor padrão 

microbiológico, independente da análise de indicadores revelar-se acima do 

previsto pela legislação ou não (SANTOS et al., 2008). 

É importante que se mantenha uma maior fiscalização sobre o abate 

artesanal. As denúncias de contaminação e a baixa qualidade preocupam os 

consumidores, de modo que inspecionar alimentos precisa ser sempre prioridade 

para as autoridades em Saúde Pública, o que inclui a Vigilância Sanitária e a 

Agricultura (MOURA et al., 2001; COSTA & JÚNIOR, 2002; MIRANDA, 2002; 

MENNUCCI, 2006; MOURA et al., 2009). O Distrito Federal montou um extenso 

sistema de VISA para proteger a população, sendo necessário preservá-lo. A 

tendência tem sido, entretanto, não de fortalecimento do órgão de fiscalização, 

mas de seu esvaziamento, se para isso se considera o número de auditores 

(inspetores). Distribuídos em núcleos de inspeção, entre pessoal de nível médio e 

superior, o número foi drasticamente reduzido ao longo dos anos (MOURA et al., 

2001). 

A avaliação da qualidade microbiológica de alimentos pode ser 

justificada tanto pelo aspecto sanitário, porque muitos deles são veículos para o 

transporte ou substratos adequados para a multiplicação de patógenos, quanto 

pelo elevado impacto econômico, já que a alteração ou deterioração do alimento 

inviabiliza sua comercialização, gerando prejuízos à cadeia produtiva. Apesar do 

enorme avanço na indústria brasileira voltada para a exportação, com a adoção 

das Boas Práticas Agrícolas (BPA), por parte dos estabelecimentos produtores, e 

das BPF, pelas indústrias, ainda existem abate de animais e manipulação de 

alimentos, de forma geral, que não são adequados (FRANCO & LANDGRAF, 

2005; MOURA, 2009b). 

O melhor conhecimento sobre a possibilidade de transmissão de 

zoonoses e outras doenças decorrentes de contaminação ocorrida durante o 

processamento ou a manipulação dos produtos de origem animal, sejam elas 

infecções ou intoxicações, permite a adoção das medidas de prevenção mais 

adequadas (MOURA et al., 2001). E se a melhor forma para assegurar a 

qualidade dos produtos é a educação e o treinamento constante dos 



17 

 

manipuladores, pois o indivíduo aprende e se aperfeiçoa na execução de 

determinada tarefa, por outro lado, a higiene do espaço onde se preparam 

alimentos deve receber, por parte das autoridades, uma atenção especial. Nem 

sempre é possível um ambiente perfeito; entretanto, muitas vezes, este pode ser 

adaptado, tornando minimizados os riscos para o consumidor (SESC, 2004). 

Isto posto, objetivou-se, com o presente estudo, avaliar a qualidade 

bacteriológica de carcaças de galinha caipira, bem como as condições de sua 

manipulação e comercialização. Entre os objetivos específicos, estão: 1) 

determinar a qualidade bacteriológica de carcaças de galinha coletadas em 

pontos de comercialização localizados em feiras urbanas do Distrito Federal; 2) 

comparar a qualidade bacteriológica de carcaças abatidas em residências e feiras 

urbanas do Distrito Federal com lotes de galinha caipira provenientes de um 

Modelo Proposto de miniabatedouro (MOURA, 2010); 3) apresentar aos órgãos 

relacionados com a Vigilância Sanitária elementos para uma eventual 

regulamentação da atividade de abate, de forma que os estabelecimentos 

possam realizar alterações com boa relação custo/benefício; 4) apresentar aos 

permissionários de feiras urbanas dedicados ao abate de aves um modelo de 

construção de miniabatedouro, que seja passível de higienização; e 5) verificar as 

diferenças na detecção, quando a coleta para exame por meio de Reação de 

Cadeia de Polimerase (PCR) em tempo real com cartão de celulose é feita por 

suabe da região pericloacal ou do líquido depositado na embalagem. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DE CARCAÇAS DE AVES COMERCIALIZADAS 

EM FEIRAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL SOB DIFERENTES CONDIÇÕES 

DAS OPERAÇÕES DE ABATE 

 

 

RESUMO 

 

A tendência de consumo de produtos naturais ou regionais tem feito da avicultura 
de fundo de quintal uma alternativa de renda para muitas famílias. Não existe 
regulamentação adequada da atividade, e a precariedade das instalações e as 
falhas na higiene do abate dificultam a obtenção de um produto de qualidade. 
Objetivou-se, com este estudo, avaliar a qualidade bacteriológica de carcaças de 
aves de abate ou comercialização irregular em pontos localizados em feiras 
urbanas do Distrito Federal, e realizar a comparação com a de carcaças de 
galinha caipira oriundas de um Modelo Proposto de miniabatedouro (MOURA, 
2010). Foram analisadas 100 amostras coletadas de outubro de 2011 a fevereiro 
de 2012. Numa primeira etapa, fez-se um levantamento analítico de 64 carcaças 
obtidas em 23 feiras do Distrito Federal, que constituíram o grupo controle. Na 
segunda etapa, foram analisadas 36 amostras obtidas de três estabelecimentos, 
manipuladas após modificações na higiene das operações e a divisão do 
ambiente em duas áreas – “suja” e “limpa” –, que constituíram o grupo teste. O 
resultado bacteriológico foi expresso em “Unidades Formadoras de Colônias por 
grama” (UFC/g) da amostra. A análise estatística (teste de Kruskal-Wallis) 
mostrou diferença significativa no número de UFC/g das amostras em cada 
modelo de abate, sendo encontradas as maiores diferenças entre os 
microrganismos psicrotróficos, mesófilos, coliformes totais, Clostridia sulfito-
redutores (p < 0,01) e coliformes termotolerantes (p < 0,05). Classificados os 
produtos em “de acordo” ou “impróprios”, a análise estatística (teste Exato de 
Fisher) confirmou a diferença entre os modelos de abate (p < 0,01). Tais 
abatedouros improvisados devem receber uma atenção especial porque podem, 
muitas vezes, ser adaptados. Sua divisão em dois ambientes, algo simples e de 
baixo custo, torna o trabalho muito mais higiênico, quando acompanhado de 
educação e capacitação dos manipuladores. O abate irregular mostrou-se de 
baixa qualidade, e não poderia existir; é necessário intervir para eliminar os riscos 
ao consumidor. 
 

Palavras-chave: qualidade de alimentos, Staphylococcus coagulase-positivo, 
coliformes totais e termotolerantes, Clostridia sulfito-redutores, microrganismos 
mesófilos e psicrotróficos 
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BACTERIOLOGICAL QUALITY OF CHICKEN CARCASSES SOLD IN URBAN 

FAIRS OF THE FEDERAL DISTRICT-BRAZIL UNDER DIFFERENT CONDITIONS 

OF THE SLAUGHTERING OPERATIONS 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The trend toward consumption of natural or regional products has made of the 
free-range extensive poultry an alternative income for many families. There is no 
proper regulation of the activity; but the precariousness of the installations and of 
the hygiene makes impossible to attain a good product. Our objectives were: to 
determine the bacteriological quality of chicken carcasses from unauthorized 
slaughter and illegal sale; and to compare it with lots of “caipira” hen produced by 
an alternative model of a very small slaughterhouse (MOURA, 2010). From 
October of 2011 to February of 2012, 100 samples were collected. In the first 
stage, an analytical survey of 64 carcasses taken in 23 fairs of the Federal District 
of Brazil had been done, wich comprised the control group. In the second stage, 
36 samples were taken from three different establishments, after the division of the 
stand into two areas – “dirty” and “clean” –, and improving hygiene, wich 
comprised the test group. The result was expressed as “Colony-Forming Unit per 
gram” (CFU/g) of the sample. Statistical analysis (Kruskal-Wallis Test) revealed 
significant difference in the number of CFU/g of the samples in each slaughter 
model. The largest differences were between psycrotrophic and mesophyll 
microorganisms, total coliforms, sulfite-reducing Clostridia (p < 0.01) and fecal 
coliforms (p < 0.05). The products had been classified as “safe” or “unsafe” – 
statistical analysis (Fisher's Exact Test) confirmed the difference between the 
models of slaughter (p < 0.01). Such improvised slaughterhouses must receive 
special attention because many times they should be adapted. Dividing in two 
areas is simple and of low cost; and makes the workplace much more clean, when 
it comes with education and training of the producers. Unauthorized slaughter 
resulted in poor quality. Therefore, an intervention to mitigate the risks to the 
consumer is necessary. 
 
 
Keywords: coagulase-positive Staphylococcus, food quality, psycrotrophic and 
mesophyll microorganisms, sulfite-reducing Clostridium, total and fecal coliforms 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tendência de consumo de produtos naturais ou regionais tem feito da 

avicultura de fundo de quintal uma alternativa de renda para muitas famílias. 

Entretanto, atualmente, a única regulamentação da atividade que existe é a 

proibição legal. Ocorre que, sem uma fiscalização adequada, a precariedade das 

instalações e as falhas na higiene do abate tornam impossível a obtenção de um 

produto de qualidade. Não obstante a atenção dada à avicultura industrial no 

Brasil, e o seu efetivo desenvolvimento, a avicultura de fundo de quintal não pode 

ser esquecida, tanto por sua importância econômica quanto por seu valor cultural 

(MOURA, 2009; MOURA et al., 2009). 

Sabe-se que, no caso do Distrito Federal (DF), grande parte dessa 

produção é entregue em diversos pontos de abate espalhados por toda a região, 

particularmente nas feiras permanentes, em algumas residências ou outros 

abatedouros clandestinos, além das aves que são comercializadas vivas. Muitos 

desses estabelecimentos somente se tornam conhecidos por meio de denúncias 

de cidadãos, geralmente ocasionadas por mau-cheiro e presença de moscas, 

entre outras irregularidades. A maioria é caracterizada pela falta de higiene, com 

funcionários paramentados inadequadamente, sem ferramentas próprias, com 

equipamentos velhos e sem a devida manutenção, em alguns casos, inclusive, 

em presença de vetores. Contrastando com esse cenário, determinados locais 

apresentam área que, apesar de pequena, pode ser considerada 

satisfatoriamente limpa (MOURA & BARBOSA, 2009; MOURA et al., 2009). 

A pesquisa de microrganismos indicadores é utilizada para avaliar a 

qualidade microbiológica dos alimentos e apontar perigos de contaminação, com 

a provável presença de patógenos ou de agentes que provoquem a deterioração 

do alimento, além da relevante indicação sobre as condições higiênico-sanitárias 

durante a obtenção, o processamento, a produção e o armazenamento. A 

vantagem da análise de tais microrganismos, entre outras, reside no fato de que 

são técnicas que exigem infraestrutura laboratorial mínima e têm baixo custo 

analítico (FRANCO & LANDGRAF, 2005). 

Por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 12/2001, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o Regulamento 
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Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos (RTPMA), que 

estabeleceu alguns limites que são indispensáveis para a avaliação das Boas 

Práticas de Manipulação (BPM), da aplicação do Sistema de Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC) e da qualidade microbiológica dos produtos 

alimentícios. O limite máximo para coliformes termotolerantes em carnes 

resfriadas ou congeladas de aves foi definido em 104 UFC/g, na comercialização; 

porém não se estabeleceram limites para contagem em placas de microrganismos 

aeróbios mesófilos, psicrotróficos, nem para quaisquer patógenos em frangos 

(BRASIL, 2001; YAU et al., 2009). 

Se maior número de ensaios fosse realizado, maior quantidade de 

impropriedades seria encontrada, e produtos contaminados com diversos desses 

patógenos não seriam liberados para o consumo. Assim, é urgente a inclusão de 

novos parâmetros na avaliação bacteriológica dos alimentos; particularmente, 

para frangos (MOURA et al., 2001; RODRIGUES et al., 2008; SANTOS et al., 

2008). É necessário pesquisar os diversos microrganismos, pois a microbiota das 

aves é bastante complexa e, apesar de Salmonella spp. e Campylobacter spp. 

serem os patógenos associados com aves predominantes em doenças veiculadas 

por alimentos (DVAs), outros podem ocorrer, como Clostridium perfringens, 

Escherichia coli O157:H7, Listeria spp., Staphylococcus aureus, além dos 

indicadores de higiene (FORSYTHE, 2002; MEAD, 2004). 

Isto posto, objetivou-se, com este estudo: a) determinar a qualidade 

bacteriológica de carcaças de aves comercializadas em feiras, por meio de 

contagens de alguns microrganismos indicadores; e b) comparar a qualidade 

bacteriológica de carcaças abatidas em residências e feiras urbanas do Distrito 

Federal (DF) com lotes de galinha caipira provenientes de um Modelo Proposto 

de construção de miniabatedouro passível de higienização (MOURA, 2010). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Amostragem 

 

No presente estudo, dividido em duas etapas, foram analisadas 100 
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amostras de galinha caipira ou comercializada como tal (aves de descarte de 

postura, caipira gigante e outras linhagens), coletadas de outubro de 2011 a 

fevereiro de 2012. 

Na primeira etapa, fez-se um levantamento analítico para verificar a 

qualidade bacteriológica de 64 carcaças obtidas em 23 feiras (permanentes ou 

livres) das cidades de Brazlândia, Ceilândia (quatro feiras permanentes), 

Cruzeiro, Gama, Guará, Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Paranoá (três: uma feira 

permanente e outros locais), Planaltina (uma feira permanente e uma feira-livre), 

Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia (duas feiras permanentes), São 

Sebastião, Sobradinho, Taguatinga e Vicente Pires, no Distrito Federal. Essas 

carcaças, oriundas de abate irregular ocorrido nas feiras e nas residências dos 

permissionários de bancas, ou até de comercialização irregular de aves abatidas 

em indústrias, constituíram, por amostragem indicativa, o grupo controle, que 

corresponde ao Modelo Existente. Algumas cidades têm feiras-livres, além da 

feira permanente, que funcionam em dias diferentes, e que não foram abrangidas 

por este estudo. Outras cidades têm feiras, mas não participaram do 

levantamento porque não comercializam esse tipo de produto por obediência do 

Núcleo de Inspeção da Vigilância Sanitária (NIVS) daquela Regional ou Região 

Administrativa (RA) em relação à proibição do abate. 

Na segunda etapa, foram analisadas 36 amostras obtidas de três 

estabelecimentos localizados em feiras permanentes nas cidades de Ceilândia – 

DF (um estabelecimento) e Taguatinga – DF (dois estabelecimentos), com 

participação voluntária de seus proprietários. Estas carcaças, obtidas após a 

realização de modificações estruturais e na higiene dos procedimentos de abate – 

seguindo um modelo apresentado –, constituíram o grupo teste, que corresponde 

ao Modelo Proposto (MOURA, 2010). 

Nas duas etapas, foram realizadas contagens de coliformes totais e 

termotolerantes, microrganismos mesófilos e psicrotróficos, Clostridia sulfito-

redutores e Staphylococci coagulase-positivos. Cada carcaça foi considerada uma 

unidade experimental, e o tipo de abatedouro, o tratamento testado. O resultado 

foi expresso em “Unidades Formadoras de Colônias por grama” (UFC/g) da 

amostra, e as médias, transformadas em logarítimo neperiano (Log base 2,718). 
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Ademais, a contaminação foi classificada, conforme proposta do presente estudo, 

em “ausente”, “baixa”, “moderada” e “alta” (Quadro 1). 

Para interpretação dos resultados (laudo final), compararam-se os 

valores encontrados nas análises realizadas com os do item 5, letra d do Anexo I 

da RDC nº 12/2001 – ANVISA, que estabelece o limite de coliformes 

termotolerantes de 104 UFC/g, como referência. Diante disso, têm-se: 1) produtos 

em condições sanitárias satisfatórias, cujos resultados analíticos estão abaixo ou 

iguais aos estabelecidos para amostra indicativa, considerados “produtos de 

acordo com os padrões legais vigentes”, e chamados, no presente trabalho, “de 

acordo”; e 2) produtos em condições sanitárias insatisfatórias, cujos resultados 

analíticos estão acima dos limites, considerados “produtos impróprios para o 

consumo humano por apresentar coliformes a 45ºC”, e chamados de “impróprios” 

(BRASIL, 2001). 

 

 

QUADRO 1 – Níveis de contaminação: laudo final, baseado na RDC nº 12/2001, e 
classificação proposta, conforme número de UFC/g da amostra. 

Classificação Faixas Nível de contaminação Contagens 

RDC nº 12/2001 (*) 
1 

2 

De acordo Menor que 104 UFC/g 

Impróprio 104 ou acima 

Proposta (**) 

1 Ausente Menor que 10 UFC/g 

2 Baixa 1,0 x 101 a 9,9 x 102 

3 Moderada 1,0 x 103 a 9,9 x 104 

4 Alta 1,0 x 105 ou acima 

(*) Classificação baseada na contagem de coliformes termotolerantes. 

(**) Classificação baseada nas contagens de quaisquer bactérias. 

 

Fonte: Baseado em BRASIL (2001). 

 

 

2.2 Intervenção (Modelo Proposto) 

 

A principal intervenção consistiu na divisão das bancas participantes do 

experimento em dois ambientes: área “suja”, destinada a sangria, escalda, 

depenagem e chamuscagem; e área “limpa”, destinada a evisceração, cortes e 
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embalagem (Figura 1, Anexos). Era apresentada uma planta baixa aos 

proprietários com as exigências mínimas a que o estabelecimento deveria atender 

para participar do experimento (MOURA, 2010). 

A ave abatida passava para a terminação – da área “suja” para a 

“limpa” – por uma portinhola (cada participante optou por um modelo diferente, 

embora a separação dos dois ambientes tenha sido eficiente), sendo deixada 

numa superfície ou entregue às mãos do outro manipulador. Foi feita também 

uma reforma na estrutura física, que corrigiu parte das falhas de piso, paredes e 

teto, e incluiu a pintura das superfícies, de forma a vedar frestas, buracos ou 

rachaduras (BRASIL, 2002; MOURA, 2010). 

Foi instalado dispositivo de sabão líquido e papel-toalha, bem como 

aparelho de ar condicionado na área “limpa” de dois deles. Foram ainda 

observadas algumas regras básicas de higiene, com mudança nos procedimentos 

de abate, como, por exemplo, a troca da água da escalda, que passou a ser 

usada menos vezes, assim como a lavagem de utensílios e de instalações, feita 

com maior frequência, entre outras medidas de boas práticas. O estabelecimento 

deveria ter tela milimétrica só na área “suja”; na área “limpa”, teria que ser vedado 

por causa do ar-condicionado (BRASIL, 2002; MOURA, 2010). 

Entre os equipamentos a serem adquiridos, deveria haver uma 

máquina de limpeza com jato de vapor, o que não ocorreu no presente estudo 

(exceto em uma das coletas). Não seria permitido o uso de tábua ou cepo de 

madeira, nem de facas que não fossem higienizáveis. A pia deveria ter cuba 

funda para não espalhar água na lavagem da carcaça. Poderiam ser afixados 

ganchos para os sacos plásticos (ou sacolas). Muito importante também seria o 

local adequado para a deposição de penas, sangue e vísceras (BRASIL, 2002; 

MOURA, 2010). 

Quanto aos procedimentos, foram dadas orientações sobre BPM, de 

forma a eliminar alguns pontos críticos e obter-se um produto de melhor 

qualidade, entre outros cuidados. Apenas foram abordados alguns princípios e 

regras, normas de procedimentos para o correto manuseio, desde a manipulação 

das aves vivas até a conservação do produto final, de forma a atingir um 

determinado padrão de identidade e qualidade, para garantir a segurança e a 

integridade do consumidor (BRASIL, 2002; MOURA, 2010). 
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Os dois elementos básicos para diferenciar o Modelo Existente do 

Modelo Proposto foram: a separação em dois ambientes e a necessidade de dois 

manipuladores, já que, antes, realizando todas as operações em um só local, 

muitas vezes só um funcionário manipulava da ave viva até a carcaça pronta para 

a entrega ao consumidor (MOURA, 2010). 

 

 

 

2.3 Colheita, Transporte e Preparo das Amostras 

 

 

As carcaças foram colhidas em sua embalagem original, colocadas em 

sacos plásticos apropriados e esterilizados, de uso exclusivo para coleta, 

acondicionadas em recipientes isotérmicos – caixa térmica com gelo reciclável 

e/ou natural – e transportadas até o Laboratório de Microbiologia de Alimentos 

(LMA) do Centro de Pesquisas em Alimentos da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (CPA/EVZ/UFG), onde foram 

submetidas às análises em até 24 horas, conforme preconizado na Instrução 

Normativa (IN) nº 62/2003 – MAPA (BRASIL, 2003). 

A unidade analítica de 25 ± 0,2 g da amostra era retirada, 

preferencialmente, da região pericloacal, asa e pescoço. Para homogeneização, 

eram acrescentados 225 mL da solução diluente, água salina peptonada 0,1%, e 

levada ao stomacher por 120 segundos, obtendo-se a diluição 10-1, e, a partir daí, 

as demais, até a diluição necessária para a obtenção de resultados satisfatórios, 

conforme a contaminação das amostras (BRASIL, 2003). 

No momento da coleta das carcaças, algumas variáveis eram 

observadas, tais como o local de abate, a propriedade do abatedouro, o prazo 

entre o abate e a coleta, o tratamento pelo frio, a exposição do produto, o tipo de 

ave abatida, a forma de comercialização da carcaça e o tipo de embalagem, bem 

como foram analisados aspectos higiênicos dos procedimentos de abate (Quadro 

1, Anexos). 
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2.4 Procedimento Bacteriológico 

 

Para contagem de coliformes totais e termotolerantes, foram retiradas 

alíquotas de 1 mL das diluições selecionadas (de 10-1 a 10-5) e inoculadas em 

ágar cristal violeta-vermelho neutro-bile. As placas eram incubadas em estufa 

bacteriológica, e era feita a leitura. A seguir, repicavam-se quatro colônias 

suspeitas por amostra, sendo que metade de cada colônia era inoculada em 

tubos de ensaio contendo caldo verde brilhante-bile-lactose 2%, para confirmação 

de coliformes totais; a outra metade era inoculada em tubos contendo caldo EC, 

para confirmação de coliformes termotolerantes. O número de UFC era calculado 

a partir da contagem da placa selecionada, preferencialmente dentro do limite de 

precisão e repetibilidade, cujo valor era multiplicado pelo percentual de tubos 

positivos e pelo inverso da diluição utilizada (Modificado de BRASIL, 2003). 

Para contagem padrão de microrganismos mesófilos aeróbios estritos e 

facultativos viáveis, foram retiradas alíquotas de 1 mL das diluições selecionadas 

(de 10-1 a 10-6) e inoculadas em ágar padrão para contagem de placas. Após a 

incubação, era feita a leitura, sendo o número de UFC o resultado dessa 

contagem multiplicado pelo inverso da diluição utilizada (BRASIL, 2003). 

Para contagem de microrganismos psicrotróficos aeróbios estritos e 

facultativos viáveis, foram retiradas alíquotas de 0,1 mL das diluições 

selecionadas (de 10-1 a 10-4), e inoculadas em ágar padrão para contagem de 

placas. Após a incubação, era feita a leitura, sendo o número de UFC o resultado 

dessa contagem multiplicado pelo inverso da diluição utilizada e por dez, para 

correção da alíquota (BRASIL, 1993; BRASIL, 2003). 

Para contagem de Clostridia sulfito-redutores, foram retiradas alíquotas 

de 1 mL das diluições selecionadas (de 10-1 a 10-4), e inoculadas em ágar 

triptose-sulfito-cicloserina adicionado de suplemento seletivo. As placas eram 

incubadas em anaerobiose, e era feita a leitura, sendo o número de UFC o 

resultado dessa contagem multiplicado pelo inverso da diluição utilizada (BRASIL, 

2003). 

Para a contagem de Staphylococci coagulase-positivos, foram retiradas 

alíquotas de 0,1 mL das diluições seriadas selecionadas (de 10-1 a 10-5), 

inoculadas “em superfície” em ágar Baird-Parker previamente suplementado com 
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a mistura de telurito de potássio a 3,5% e solução salina 0,85% + gema de ovo. 

As placas eram incubadas, e era feita a leitura, procedendo-se o registro 

separado de colônias típicas e atípicas. A seguir, eram semeadas quatro colônias 

de cada tipo, em tubos contendo caldo de infusão cérebro-coração, que eram 

incubados. O teste da coagulase era feito com a adição de plasma de coelho em 

cada tubo de cultivo, que era novamente incubado. O número de UFC era 

calculado a partir da contagem da placa selecionada, cujo valor era multiplicado 

pelo percentual de colônias típicas e atípicas que foram positivas ao teste da 

coagulase, pelo inverso da diluição utilizada e por dez, para correção da alíquota 

(Modificado de BRASIL, 2003). 

 

 

2.5 Análise Estatística 

 

Os dados compilados foram processados utilizando-se o programa R, 

em sua versão 2.14.0, software de livre acesso distribuído por The R Foundation 

for Statistical Computing, sendo utilizados os testes de Kruskall-Wallis e Exato de 

Fisher (RDCT, 2011). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Conforme pode ser visto na Tabela 1, no Modelo Existente, em 43,75% 

dos casos, os abates eram realizados pelos permissionários ou seus funcionários 

na própria feira. Na residência do comerciante em 39,06% dos casos; e em 

alguma indústria do Distrito Federal ou de outro estado, em 15,63%. Em relação à 

propriedade dos abatedouros, 73,44% abatiam as aves em seus próprios 

estabelecimentos (ou em suas residências); 14,06%, em abatedouro de outra 

pessoa ou de propriedade comunitária; enquanto 12,50% revendiam as aves 

adquiridas de abatedouros industriais. 
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TABELA 1 – Variáveis observadas no momento da coleta(*) das carcaças de aves 

comercializadas em feiras urbanas do Distrito Federal. 

Variável Situação verificada Resultado (**) 

Local de abate 

Feira 28 (43,75) 

Residência 25 (39,06) 

Indústria (***) 10 (15,63) 

Comércio 1 (1,56) 

Propriedade do 
abatedouro 

Próprio 47 (73,44) 

Comum 9 (14,06) 

Revenda (***) 8 (12,50) 

Prazo entre o abate 
e a coleta 

Antes (mais de 16 horas) (***) 37 (57,81) 

Dia (de 1 a 8 horas) 18 (28,13) 

Na hora 9 (14,06) 

Tratamento pelo frio 

Congelamento (***) 24 (37,50) 

Resfriamento 14 (21,87) 

Nenhum 26 (40,63) 

Exposição do 
produto 

Temperatura ambiente 39 (60,94) 

Refrigerado 8 (12,50) 

Em isopor 7 (10,94) 

Congelado 1 (1,56) 

Entrega imediata 9 (14,06) 

Tipo de ave 

Caipira 44 (68,75) 

Descarte (postura) (***) 10 (15,63) 

Gigante 7 (10,94) 

Brahma 1 (1,56) 

Nanica 1 (1,56) 

Garnizé 1 (1,56) 

Carcaça 
Inteira 61 (95,31) 

Cortes 3 (4,69) 

Embalagem 

Saco plástico 62 (96,88) 

Bandeija 1 (1,56) 

Nenhuma 1 (1,56) 

(*) Dados apenas do grupo controle, ou seja, os permissionários visitados no Modelo Existente de 
abate. 

(**) Valores entre parênteses referem-se aos percentuais; fora estão os valores absolutos, ou seja, 
a quantidade de amostras coletadas nas feiras. 

(***) Foram encontrados muitos pontos de venda desses produtos, mas não foram coletadas 
amostras em todos eles, já que se tratava de revenda do mesmo fornecedor de produtos abatidos 
fora do ambiente das feiras (em indústrias), retirados da embalagem e apenas trazidos para serem 
revendidos pelos permissionários de algumas bancas ou ambulantes. 
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MENNUCCI (2006) avaliou 97 estabelecimentos no município de 

Diadema – SP, destinados exclusivamente à comercialização de carnes de aves, 

e verificou que 44,3% abatiam aves na hora e as comercializavam. Desse 

montante, 30 estabelecimentos abatiam de cinco a dez aves por dia, enquanto 

três abatiam até cerca de 100 aves nos finais de semana, trabalhando cinco dias 

por semana. Segundo MOURA et al. (2009), nas feiras e residências do Distrito 

Federal, a quantidade variou de 100 a aproximadamente 1000/mês, realidade 

verificada no presente trabalho. 

Segundo MENNUCCI (2006), a temperatura aferida nas carcaças de 

aves expostas à venda teve uma variação de –8° C à 25°C, sendo que em 52,2% 

dos estabelecimentos encontrava-se acima de 10°C. No presente estudo, no 

momento da exposição à venda do produto (Tabela 1), 60,94% das aves estavam 

em temperatura ambiente, 12,50% sob refrigeração, 10,94% em caixa de isopor, 

1,56% congeladas, e 14,06% foram entregues imediatamente ao consumidor, 

sem serem expostas em algum balcão. 

Assim como no presente estudo, MENNUCCI (2006) verificou que a 

maioria das carcaças estava descongelada ou era mantida fora de qualquer 

refrigeração propositadamente, por uma suposta “preferência” dos consumidores. 

A refrigeração após o abate não é prática usual dos estabelecimentos estudados; 

mas o perigo que se instala está relacionado à maior rapidez de multiplicação de 

bactérias deteriorantes e patogênicas na carcaça disposta para venda. Segundo 

GALHARDO et al. (2006), caso não sejam observadas as condições de 

armazenamento sob temperatura adequada, a carga microbiana pode atingir 

níveis elevados e comprometer a vida de prateleira do produto. 

Mantidas em temperatura ambiente, as carcaças de aves comportam-

se como os chamados produtos “naturais” (comercializados fora de refrigeração), 

que apresentaram, no estudo de MOURA et al. (2001), alto índice de condenação, 

devido às contaminações provenientes da comercialização, pois tais produtos 

são, salvo raríssimas exceções, expostos à venda em temperatura propícia à 

multiplicação bacteriana, fora das embalagens, muitas vezes sem qualquer 

proteção contra moscas, poeira e mãos dos consumidores, o que torna impossível 

controlar o prazo de validade ou o nível de deterioração. 

Para MENNUCCI (2006), o desconhecimento sobre a origem dos 
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animais dificulta a rastreabilidade, e expõe manipuladores ao risco de contrair 

inúmeras zoonoses. De acordo com MENNUCCI (2006) e MOURA et al. (2009), a 

quantidade de aves abatidas e comercializadas revela a magnitude da população 

consumidora exposta aos riscos de intoxicações alimentares. É necessária, 

portanto, a adoção de medidas de intervenção urgentes por parte de diversos 

órgãos como Saúde, Meio Ambiente e Agricultura, no sentido de coibir o exercício 

da atividade, visando à proteção da saúde da população. 

Conforme ZANUSSO & DIONELO (2003), a falta de padronização dos 

produtos pode retardar o avanço da avicultura alternativa, e constitui a principal 

barreira a ser vencida nos próximos anos. Para o consumidor, torna-se impossível 

fazer a distinção entre um frango “verde”, orgânico, caipira/colonial ou alternativo, 

o que foi também constatado no presente estudo. Quanto ao tipo de ave 

comercializada (Tabela 1), 68,75% era caipira; 15,63% eram aves de descarte; 

10,94% era chamada de gigantes (caipira gigante ou gigantão); 4,68% era de 

brahma, nanica e garnizé. 

Ademais, o “peso” médio das carcaças foi de 1,526 kg, sendo o mínimo 

de 0,600 kg para um garnizé vendido no Núcleo Bandeirante, e o máximo de 

4,930 kg para um brahma vendido em Brazlândia. A maioria estava inteira 

(95,31%), mas algumas eram comercializadas picadas (cortes). O item 

“embalagem” não foi analisado porque praticamente todas as aves estavam 

acondicionadas em sacos plásticos transparentes (96,88%); apenas uma carcaça 

estava em “bandeja” e outra estava sem qualquer tipo de acondicionamento. 

Aproveitando-se dessa situação, muitos comerciantes têm burlado a 

confiança dos consumidores oferecendo-lhes produtos que, por estarem sem 

embalagem e sem rotulagem, são vendidos muito mais caros. É o caso da venda 

de animais provenientes do abate industrial de poedeiras (galinhas de descarte), 

cuja comercialização é feita após a retirada da embalagem original, para 

mascarar o produto como se fosse galinha caipira de abate caseiro-artesanal. 

Outras vezes, após adquirirem tais aves provenientes do descarte de poedeiras 

vivas – inclusive, em alguns casos, com Guia de Trânsito Animal (GTA) –, elas 

são abatidas nas feiras como se caipiras fossem. 

Segundo MENNUCCI (2006), em média, estavam envolvidos dois 

funcionários na atividade de abate, trabalhando sem treinamento e sem 
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equipamentos de proteção individual (EPI). Esse foi também o cenário encontrado 

no presente trabalho. Ocorre que, conforme MOURA (2009), enquanto no abate 

industrial são observadas normas rigorosas de higiene, no artesanal, a 

precariedade das instalações e os métodos não-ortodoxos de abate e de preparo 

do produto tornam bastante difícil o controle efetivo das etapas de limpeza e 

sanitização. Entretanto, além da deficiência na informação em geral, nesses 

locais, é a falta de educação sanitária, a ausência de consciência relativa às 

normas de saúde pública e o desconhecimento de técnicas adequadas o de que 

mais se ressente. 

Embora o jejum, a captura, o carregamento, o transporte e o tempo de 

espera no abatedouro causem muitos prejuízos às indústrias avícolas, há, 

segundo RUI et al. (2011), pouca preocupação com tais operações pré-abate. 

Apesar de claramente demonstrado por SPURIO et al. (2012), CARVALHO et al. 

(2012a, 2012b) que a melhoria do bem-estar animal, particularmente das 

condições de crescimento e manutenção, da ambientação luminosa e do 

transporte, que podem ser mais ou menos estressantes, implica em melhora da 

qualidade da carne, a inspeção dos locais de abate e/ou comercialização de aves 

caipiras revelou que, nos criatórios de aves caipiras, não são tomadas quaisquer 

medidas preventivas, conforme se verificou no presente estudo. 

Para MENNUCCI (2006), a não utilização de água quente à 

temperatura controlada na limpeza das gaiolas leva à higienização insuficiente 

com permanência de microrganismos oriundos das aves no equipamento, 

possibilitando contaminação cruzada para o próximo lote de animais. Isto é 

considerado uma falha grave, e foi também verificada no presente estudo. Em 

adição, além das galinhas, algumas bancas vendiam angolas, patos, marrecos e 

até pombos. Alguns proprietários, na intenção de eliminar piolhos e outros 

parasitas, usavam produtos tóxicos, o que poderia levar à contaminação química 

dessas aves. Os próprios recipientes de água usados como bebedouros das aves 

(garrafas pet cortadas ou peças plásticas deterioradas) apresentavam, muitas 

vezes, condição de higiene inadequada (Quadro 1, Anexos). 

MENNUCCI (2006) verificou que, em 62,8% dos casos, as avícolas não 

possuíam áreas separadas para a acomodação das aves vivas e abate e 

comercialização. Em 85,2% destes estabelecimentos, identificou-se a presença 
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de aves com sinais de prostração, perda de penas, crista caída, edema de 

barbela e corrimento ocular. Essas aves encontravam-se no mesmo ambiente 

daquelas aparentemente sadias. Somente 39,1% dos estabelecimentos puderam 

comprovar a procedência dos animais por meio de notas fiscais de aquisição das 

aves, situação também verificada no presente trabalho. 

MENNUCCI (2006) observou ainda que nenhum dos estabelecimentos 

realizava o jejum pré-abate das aves, que permaneciam de dois a três dias nas 

gaiolas, sendo alimentadas com ração antes de serem submetidas ao abate. A 

ausência desse jejum e o longo tempo decorrido entre a chegada dos animais e o 

abate propriamente dito permitem a presença de conteúdo alimentar no inglúvio 

(papo da ave); além disso, o desconhecimento dos trabalhadores sobre a técnica 

correta das operações de abate e das boas práticas de obtenção do produto 

aumenta o risco de perfuração de vísceras, favorecendo a contaminação cruzada 

com microrganismos entéricos, no momento da evisceração. Tal situação também 

foi verificada no presente estudo, onde muitas aves ficavam comendo nas gaiolas 

(milho, quirela ou ração). 

No presente estudo, observou-se que, na maioria das vezes, existia um 

excesso de aves por gaiola, ou eram usadas gaiolas muito baixas, ficando as 

aves numa condição de constante estresse pré-abate. Soma-se a isso o fato de 

que a manutenção das aves vivas em gaiolas se constituía em um fator para 

piorar a higiene porque, apertadas, elas defecavam umas nas outras. Ademais, 

de acordo com FALLAVENA (2003), a alta densidade populacional é um fator 

muito importante para o aumento da ocorrência de lesões na pele, especialmente, 

pelo contato entre as próprias aves. 

Assim como no presente estudo, MENNUCCI (2006) constatou que, 

em relação à técnica empregada no pré-abate, 100% dos estabelecimentos não 

realizavam qualquer tipo de insensibilização prévia à sangria. Dois deles 

informaram efetuar o deslocamento cervical das aves seguido de corte dos vasos 

na região do pescoço, técnica não observada no presente estudo. Ocorre que, 

sem insensibilização prévia, a sangria natural fica comprometida, podendo ocorrer 

retenção de sangue, e permitindo a multiplicação dos microrganismos existentes. 

Esta situação revela-se um problema para o qual não se vislumbra solução, já 

que a eletronarcose parece impraticável no contexto das feiras. 
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No presente estudo, constatou-se que, para os clientes que preferiam 

levar o sangue, o subproduto era entregue imediatamente ou mantido no 

estabelecimento, sem refrigeração. Entretanto, na forma atual de abate, o sangue 

escorria por entre as penas do pescoço da ave, tornando o processo de coleta 

potencialmente contaminado, mesmo que o sangue fosse entregue 

imediatamente ao consumidor. Para mitigar esse problema, o sangue deveria ser 

coletado diretamente em um saco plástico transparente de primeiro uso, 

segurando a cabeça da ave para impedir a contaminação pelas penas ou 

secreções provenientes da traqueia do animal. 

MENNUCCI (2006) verificou que, na operação de escaldagem, não 

havia troca constante da água usada e tampouco controle da temperatura. 

Constatação feita também no presente trabalho, e que pode ser considerada uma 

das maiores falhas no processo de abate. Como não há controle da temperatura 

da água na escaldagem das carcaças, o perigo da multiplicação microbiana é 

evidente nesta etapa. Conforme se verificou, frequentemente, a água usada na 

escalda era reaproveitada para diversas aves, o que poderia provocar a 

contaminação de uma ave para outra. O ideal seria a troca a cada abate, ainda 

que onerosa, ou, no mínimo, a cada duas aves, como realizado nas coletas do 

Modelo Proposto de abate. 

Na depenagem, observou também MENNUCCI (2006) que não há 

controle da pressão exercida pelos apêndices de borracha da depenadeira sobre 

a carcaça para evitar contusões e ruptura da pele dos animais, o que provoca 

lesões que permitem a penetração de microrganismos na carne. As condições 

precárias de higiene do equipamento aumentam ainda mais o perigo de 

contaminação. Vale dizer que SANTANA et al. (2008), analisando as principais 

causas de condenações de aves, em abatedouros frigoríficos de Goiás, de um 

total de 3.384.861 aves condenadas, o que equivale a 8,3% do abate, relataram 

que 0,08% foi devido a falhas na sangria, o que não é insignificante, considerando 

o total de aves abatidas; além de 2,79% devido à contaminação, 4,25% por causa 

de celulite, 0,47% foi devido a contusões, entre outras causas. 

No presente estudo, foram registrados casos de total falta de higiene e 

limpeza da depenadeira. No momento da depena, as penas eram espalhadas por 

todo lado, pela abertura da depenadeira, e, como estavam molhadas, grudavam 
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nas paredes e no teto de todo o estabelecimento, demonstrando ser necessária 

uma limpeza mais frequente. Além disso, verificou-se que alguns funcionários 

tinham o hábito de deixar a ave viva – após ser escolhida pelo consumidor – 

dentro da depenadeira ou sobre os equipamentos. 

VASHIN & STOYANCHEV (2004), em pesquisa na Bulgária, 

observaram que as etapas de depenação e evisceração e a água de resfriamento 

foram os pontos de contaminação mais relevantes no processo de abate de aves. 

Entretanto, no Modelo Existente, já durante a sangria, no momento da jugulação, 

após ser colocada no cone, muitas aves defecavam e, após sujar os pés, 

movimentavam-nos, e as fezes eram lançadas até o teto, deixando o ambiente 

completamente sujo, o que tornou a separação adotada no Modelo Proposto, em 

dois ambientes, tão expressiva. 

MENNUCCI (2006) constatou que, na evisceração, as superfícies de 

contato com o produto eram, na maioria das vezes, porosas (mármore ou granito), 

e encontravam-se em estado precário de conservação e limpeza. Além do mais, 

não havia profissionais capacitados para a inspeção das vísceras e carcaça, nem 

controle sobre o teor de cloro desta água. O mesmo foi observado no presente 

estudo. 

Observou-se ainda que, nos abates para entrega imediata, nenhum 

estabelecimento realizava o pré-resfriamento ou processo similar. O procedimento 

mais próximo foi o verificado em um estabelecimento onde, após a 

chamuscagem, ou seja, depois das aves serem “sapecadas”, e antes de serem 

realizados os cortes, eram colocadas em um balde de água para ser recolhida 

pelo manipulador da área “limpa”; mas a água estava em temperatura ambiente, 

com grande risco de contaminação cruzada (Quadro 1, Anexos). 

MENNUCCI (2006) verificou que, em 51,2% dos estabelecimentos, não 

havia qualquer tipo de resfriamento da carcaça antes da comercialização, pois o 

consumidor solicitava a ave abatida na hora e ainda “quente”. Os proprietários 

dos demais estabelecimentos relataram que o resfriamento ocorria de 30 minutos 

até 4 horas após a evisceração, mas as carcaças ficavam sobre o balcão de 

venda em temperatura ambiente. 

Em relação ao tratamento pelo frio (Tabela 1), 37,50% das aves 

haviam sofrido congelamento, 21,87% haviam sido resfriadas, e 40,63% não 
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haviam sofrido nenhum tipo de resfriamento. Ocorre que, muitas vezes, o abate 

era realizado previamente, ficando a ave exposta em um saco transparente, 

pendurada na área de vendas ou sobre um balcão, sem nenhum tipo de 

refrigeração. Apenas as aves não comercializadas eram, ao final do expediente, 

congeladas para serem vendidas em dias seguintes. Raramente era encontrado o 

produto recém-abatido refrigerado, mantido em geladeira ou freezer. 

Em relação ao tempo de comercialização (Tabela 1), 57,81% dos locais 

visitados comercializavam as aves com mais de 16 horas de tempo decorrido 

entre o abate e a coleta (abate no dia anterior). Em 28,13% dos casos, as aves 

abatidas eram vendidas de 1 a 8 horas antes do momento da coleta (abate no 

dia), e 14,06% somente vendiam aves abatidas na hora. Entretanto, mais graves 

eram os casos de aves provenientes do abate em indústrias, que passavam por 

um descongelamento rápido e, não sendo comercializadas no mesmo dia, 

acabavam sendo submetidas a um processo de recongelamento lento. 

De maneira geral, para MENNUCCI (2006), as condições higiênico-

sanitárias das instalações, ambientes de trabalho, equipamentos, utensílios e 

manipuladores eram insatisfatórias, visto a presença constante de resíduos 

(sangue, penas e fezes) e sujidades. Em nenhuma das fases do abate de aves 

consideradas como “ponto crítico” há adoção de medidas para os perigos 

existentes no processo. No presente estudo, verificou-se que as bancas das feiras 

vistoriadas apresentavam as mesmas falhas das avícolas mencionadas, pois 

cada etapa do abate promovia o aumento da condição de higiene insatisfatória. 

Entretanto, percebeu-se um aumento da consciência da necessidade de melhorar 

a higiene, por parte dos participantes do experimento. 

Ressalte-se que a adoção da separação dos ambientes conforme 

preconizado no presente estudo (MOURA, 2010), tornou a área “limpa” sempre 

limpa, independente de quão intenso fosse o trabalho na área “suja”. E mesmo a 

área “suja”, pela conscientização da necessidade da limpeza mais frequente, era 

limpa com mais regularidade e eficiência. De forma que, no Modelo Proposto, a 

maioria das falhas foi sanada, apenas observando algumas orientações de BPM 

quanto a estes procedimentos críticos, conforme Quadro 1 (Anexos). 

Quanto às análises bacteriológicas, conforme dados obtidos no 

presente estudo, no Modelo Existente de abate, foram encontrados resultados de 
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contagens elevadas entre os diversos grupos de microrganismos pesquisados. 

Isto sugere a possibilidade de haver também crescimento de microrganismos 

patogênicos em números altos, ou pode ainda significar alimentos alterados ou 

prestes a alterar. Contagens da ordem de 106 a 108 UFC/g – que ocorreram neste 

estudo – geralmente indicam alteração evidente, além da possibilidade de 

bactérias consideradas não-patogênicas causarem toxinfecções alimentares 

(FRANCO & LANDGRAF, 2005). 

Analisando-se as médias em Log dos resultados do número de UFC/g 

da amostra para cada microrganismo, conforme o tipo de abatedouro ou modelo 

de abate, Existente e Proposto, foram encontradas diferenças significativas 

(baseado no teste de Kruskal-Wallis) entre as contagens, conforme pode ser visto 

na Tabela 2. As maiores diferenças ocorreram entre os microrganismos 

psicrotróficos, mesófilos, coliformes totais e Clostridia sulfito-redutores (p < 0,01). 

Somente não foram encontradas diferenças, nessa mesma magnitude, entre as 

contagens de coliformes termotolerantes (p < 0,05) e Staphylococci coagulase-

positivos (p = 0,053). 

 

 

 
TABELA 2 – Médias das contagens dos diferentes microrganismos(*), calculadas a 

partir do número de UFC/g de amostra – conforme o modelo de abate –, 
em carcaças de aves comercializadas em feiras urbanas do Distrito 
Federal. 

Microrganismos 
Modelo de abate  

p (**) 
Existente Proposto 

Coliformes totais 11,64 3,97 < 0,01 
Coliformes termotolerantes 7,49 3,39 < 0,05 
Mesófilos 15,19 9,47 < 0,01 
Psicrotróficos 11,42 2,33 < 0,01 
Clostridia sulfito-redutores 6,69 4,47 < 0,01 
Staphylococci coagulase + 5,15 3,43 0,053 

(*) Médias calculadas a partir do logaritmo neperiano do número de UFC/g de amostra. 

(**) Valor de probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 

 

 

Segundo YAU et al. (2009), os padrões internos dos abatedouros 

consideram aceitáveis amostras que apresentem contagens inferiores a 102 

UFC/g para Staphylococci coagulase-positivos e inferiores a 105 UFC/g de 
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mesófilos. Contagens entre 102 a 105 UFC/cm2 de mesófilos indicam condição 

higiênica satisfatória. Contaminações de carne em torno de 106 UFC/cm2 podem 

indicar início do processo de deterioração com produção de odor desagradável e 

comprometimento da vida de prateleira. Com contagens iguais ou superiores a 

107 UFC/cm2 limosidade já pode ser evidenciada (FRANCO & LANDGRAF, 2005). 

Apesar da legislação atual não estabelecer limites para mesófilos e 

psicrotróficos, as contagens obtidas no presente estudo, no Modelo Existente, 

apresentaram-se muito acima desse padrão sugerido pelos abatedouros, 

revelando deficiência durante o processamento das carcaças. A análise dos 

resultados baseada apenas em coliformes pode induzir a erros, pois foram 

encontrados, em muitas amostras, valores elevados de todas as outras bactérias 

pesquisadas. Já no Modelo Proposto, as contagens obtidas foram todas 

inferiores. 

Com relação à classificação das amostras, conforme a RDC nº 12/2001 

– ANVISA (BRASIL, 2001), em “de acordo” ou “impróprias” (Quadro 1), ao 

analisar-se a Tabela 3, verifica-se diferença significativa (baseado no teste Exato 

de Fisher) entre os modelos de abate Existente e Proposto (p < 0,01). Enquanto o 

Modelo Existente apresentou 42,19% de amostras impróprias por esse parâmetro, 

não houve sequer uma amostra que se aproximasse desse resultado quando o 

abate foi realizado no Modelo Proposto. 

 

 

TABELA 3 – Laudo final das análises(*) – conforme o modelo de abate –, em 
carcaças de aves comercializadas em feiras urbanas do Distrito 
Federal. 

Laudo (**) 
Modelo de abate 

Total p (***) 
Existente Proposto 

De acordo 37 (57,81) 36 (100,00) 73 
< 0,01 

Impróprio 27 (42,19) 0 (0,00) 27 

Total 64 (100,00) 36 (100,00) 100  

(*) Valores entre parênteses referem-se aos percentuais dentro de cada modelo de abate; fora 
estão os valores absolutos, ou seja, a quantidade de amostras coletadas classificadas em cada 
nível de contaminação. 

(**) Conforme RDC nº 12/2001 – ANVISA, baseado no número de UFC/g de coliformes 
termotolerantes (BRASIL, 2001). 

(***) Valor de probabilidade pelo teste Exato de Fisher. 
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A classificação adotada, em contaminação “alta”, “moderada”, “baixa” 

ou “ausente” (Quadro 1), revelou-se mais efetiva na diferenciação dos modelos de 

abate, mostrando a significância da variação nas contagens de todos os 

microrganismos, conforme se vê na Tabela 4. Em comparação com as médias em 

Log das contagens, a classificação foi muito mais informativa. Ressalta-se o caso 

de Staphylococci coagulase-positivos, cujos resultados não foram significativos 

quando analisados pelas médias, mas o foram quando se utilizou a classificação 

em níveis de contaminação. Observa-se também que, no Modelo Proposto, 

nenhum grupo de microrganismos apresentou alta contaminação. 

 

 

TABELA 4 – Níveis de contaminação(*) – conforme o modelo de abate – de 
carcaças de aves comercializadas em feiras urbanas do Distrito 
Federal. 

Microrganismos Modelo de abate 
Níveis de contaminação 

p (**) 
Alta Moderada Baixa Ausente 

Coliformes totais 
Existente 37 (57,81) 18 (28,12) 7 (10,94) 2 (3,12) 

< 0,01 
Proposto 0 (0,00) 3 (8,33) 25 (69,44) 8 (22,22) 

Colif. termotolerantes 
Existente 22 (34,38) 7 (10,94) 7 (10,94) 28 (43,75) 

< 0,01 
Proposto 0 (0,00) 2 (5,56) 20 (55,56) 14 (38,89) 

Mesófilos 
Existente 58 (90,62) 6 (9,38) 0 (0,00) 0 (0,00) 

< 0,01 
Proposto 0 (0,00) 35 (97,22) 1 (2,78) 0 (0,00) 

Psicrotróficos 
Existente 30 (46,88) 25 (39,06) 6 (9,38) 3 (4,69) 

< 0,01 
Proposto 0 (0,00) 0 (0,00) 2 (5,56) 34 (94,44) 

Clostr. sulfito-redutores 
Existente 7 (10,94) 24 (37,50) 28 (43,75) 5 (7,81) 

< 0,01 
Proposto 0 (0,00) 7 (19,44) 19 (52,78) 10 (27,78) 

Staph. coagulase + 
Existente 5 (7,81) 19 (29,69) 4 (6,25) 36 (56,25) 

< 0,01 
Proposto 0 (0,00) 1 (2,78) 12 (33,33) 23 (63,89) 

(*) Valores entre parênteses referem-se aos percentuais dentro de cada modelo de abate; fora 
estão os valores absolutos, ou seja, a quantidade de amostras coletadas classificadas em cada 
nível de contaminação. 

(**) Valor de probabilidade pelo teste Exato de Fisher. 

 

 

Os coliformes totais (Tabela 4) somaram 85,93% de contaminação alta 

ou moderada no Modelo Existente, e 91,66% de baixa ou ausente no Modelo 

Proposto. Os coliformes termotolerantes, embora tenham apresentado 43,75% de 

ausência no Modelo Existente, tiveram 45,32% entre alta e moderada 

contaminação; enquanto isso, entre as amostras do Modelo Proposto, 94,45% 

apresentaram baixa contaminação ou ausência. 
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MOURA FILHO et al. (2010) analisaram amostras oriundas de 

frigoríficos industriais e produzidas de forma artesanal, sem refrigeração, 

comercializadas na região metropolitana do Recife – PE, e encontraram 41% 

acima do preconizado na legislação, para coliformes totais e termotolerantes. 

SANTOS et al. (2008), analisando frangos de um abatedouro de Minas Gerais, 

obtiveram resultados de contagens para coliformes totais em Log UFC/g de 2,15 a 

3,17, em cada etapa do abate, e de coliformes termotolerantes de Log UFC/g 1,76 

a 3,0, que são inferiores aos verificados no presente trabalho. Pesquisando 

amostras de coxas de frango, OLIVEIRA & SALVADOR (2011) encontraram, para 

coliformes totais, de 23 a 240 NMP/g; enquanto para coliformes termotolerantes, 

de 7,4 a 43 NMP/g, sendo os valores encontrados em todas as amostras 

considerados satisfatórios. 

COLMEGNA et al. (2009) examinaram amostras de frango (ave inteira, 

coxa, sobrecoxa, peito, filé, asa, assados), além de peru e faisão, na Itália, e 

verificaram que 70% das amostras de ave indicavam uma carga de coliformes 

totais menor que 30 UFC/g, e somente 13% tiveram carga superior a 102 UFC, 

sendo o máximo de 3,0 x 103 UFC em coxa de frango. Os resultados obtidos na 

análise de E. coli foram menores que o nível limite da análise (menor que 30 

UFC/g) em mais de 90% das amostras. As poucas amostras positivas, entretanto, 

mantiveram-se dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CE nº 2073/2005 

com respeito a produtos preparados à base de carne. 

GALHARDO et al. (2006) observaram que as amostras coletadas no 

primeiro horário antes da entrada das carcaças no tanque de resfriamento 

apresentaram altos níveis de contaminação, e não foi observada diminuição na 

contaminação das amostras do terceiro horário. As médias de coliformes 

termotolerantes foram consideradas elevadas, pois as enumerações 

apresentaram valores próximos ao limite máximo estabelecido na legislação. 

Apesar de serem valores muito menores que o verificado nas carcaças abatidas 

no Modelo Existente nas feiras do Distrito Federal, estão muito acima do obtido no 

Modelo Proposto no presente estudo. 

RODRIGUES et al. (2008) realizaram a contagem de coliformes, em 

fases diferentes da área limpa da sala de matança, e encontraram 2,2 a 3,8 de 

coliformes totais, e de 0 a 1,5 no pré-resfriamento; 1,9 a 3,6 de coliformes 
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termotolerantes, e de 0 a 1,5 no pré-resfriamento; 0 a 1,5 de E. coli, e de 0 a 0,5 

no pré-resfriamento. As frequências de carcaças contaminadas por E. coli acima 

do limite de referência foram de 16% a 40%, para as diferentes fases de abate, 

sendo que o pré-resfriamento revelou uma queda significativa desses indicadores 

microbiológicos, quando comparada com as quatro fases, pela imersão em água 

clorada (3 a 4 mg/L de cloro residual livre) e refrigerada. Tais dados são inferiores 

aos verificados nas amostras obtidas no Modelo Existente nas feiras do Distrito 

Federal, conforme o presente estudo, mas muito superiores aos verificados no 

Modelo Proposto, quanto ao produto final. 

Observa-se também a diferença entre os mesófilos (Tabela 4), que 

tiveram 90,62% de alta contaminação, com 0% de ausência ou baixa 

contaminação, no Modelo Existente. Por outro lado, o Modelo Proposto 

apresentou 0% de alta contaminação, e 97,22% de contaminação moderada. 

MOURA FILHO et al. (2010) observaram que as contagens de 

mesófilos nas carcaças artesanais apresentaram maior índice de contaminação, 

chegando a ser 2,6 vezes maior quando comparada às industriais. Esse resultado 

pode ser devido à temperatura de armazenamento (ambiente) a que estas 

carcaças foram submetidas, o que favorece o desenvolvimento destes 

microrganismos. RODRIGUES et al. (2008) analisaram amostras em grande 

abatedouro de aves, para a contagem de mesófilos, todas obtidas em fases 

diferentes da área limpa da sala de matança, e encontraram de 3,3 a 4,6 Log UFC 

de mesófilos, sendo a contagem do pré-resfriamento de 1,6 a 1,8. 

A diferença na contaminação por psicrotróficos (Tabela 4) é a que mais 

se destaca, pois somou 85,94% entre alta e moderada no Modelo Existente, 

enquanto, no Modelo Proposto, apresentou 94,44% de ausência, com 0% de alta 

ou moderada. Isto ocorreu porque as amostras do grupo teste (Modelo Proposto) 

não foram submetidas a qualquer tratamento pelo frio. 

MOURA FILHO et al. (2010), na pesquisa de psicrotróficos, verificaram 

que não houve diferença significativa entre as amostras obtidas artesanalmente e 

as carcaças industriais, mesmo com maior manipulação e exposição durante a 

comercialização em temperatura ambiente das artesanais. 

No caso de Clostridia sulfito-redutores (Tabela 4), apesar da grande 

percentagem de baixa ou ausência no Modelo Existente (51,56%), no Proposto, 
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ela soma 80,56% para contaminação baixa ou ausente. Além disso, apresenta 

48,44% para alta e moderada no Existente, e 19,44% para moderada, no 

Proposto. COLMEGNA et al. (2009) não detectaram Clostridium perfringens, em 

estudo conduzido na Itália, enquanto LINDBLAD et al. (2006), na Suécia, 

reportaram a bactéria em moderadas quantidades. 

Em relação a Staphylococci coagulase-positivos (Tabela 4), observa-se 

a ausência de contaminação no Modelo Existente em 56,25% das amostras. 

Entretanto, a ausência foi ainda maior no Modelo Proposto (63,89%). Além disso, 

enquanto foi moderada em 29,69% no Modelo Existente, foi apenas baixa em 

33,33% no Proposto. 

FREITAS et al. (2004) verificaram condições higiênico-sanitárias 

inadequadas de carcaças de frango resfriadas, encontrando valores para 

Staphylococcus aureus entre 10 e 104 UFC/g, para as carnes de frango 

processadas em abatedouros industriais e comercializadas em supermercados, e 

de 104
 a 106 UFC/g, em carcaças de frangos abatidas artesanalmente e 

comercializadas em feiras e mercados públicos. 

MOURA FILHO et al. (2010), avaliando a contaminação das carcaças 

por Staphylococcus spp., obtiveram contagens 18 vezes superiores nas carcaças 

advindas do abate artesanal em relação às do industrial e refrigeradas. No 

presente estudo, foram obtidos resultados ainda mais díspares: o produto oriundo 

do Modelo Existente apresentou qualidade inferior ao artesanal, e o proveniente 

do Modelo Proposto, melhor qualidade que o encontrado para o produto industrial. 

SANTOS et al. (2008) obtiveram resultados para S. aureus de 0,98 a 

1,72 Log UFC/g, em cada etapa do abate, que são inferiores aos verificados neste 

trabalho. Pesquisando amostras de coxas de frango, OLIVEIRA & SALVADOR 

(2011) encontraram resultados estimados de S. aureus de 2,4 x 102 a 2,35 x 104 

UFC/g. Os resultados de COLMEGNA et al. (2009), na Itália, são menores que os 

obtidos no presente estudo, pois 95,3% das amostras analisadas não 

demonstraram contaminação por S. aureus, enquanto os 4,7% restantes 

mostraram baixa contaminação (30 UFC/g), enquanto VURAL et al. (2006) 

reportaram positividade em 65% das amostras de frango. Já nos Estados Unidos, 

a contaminação por S. aureus, segundo JACKSON et al. (2007), envolveu 

somente 6,4% das amostras. 
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Considerando a temperatura de comercialização do produto, FREITAS 

et al. (2004) relataram uma diferença significativa entre as duas condições, com e 

sem resfriamento, em relação à contagem de S. aureus, indicando melhor 

conservação dos produtos refrigerados. No caso das carcaças analisadas no 

Modelo Existente de abate e comercializadas no Distrito Federal, não houve 

diferenças entre aquelas comercializadas sob refrigeração ou sem refrigeração, 

bem como entre as que haviam anteriormente sido resfriadas (ou congeladas) ou 

não, provavelmente, porque, conforme foi constatado, nem o tratamento pelo frio 

(durante a produção) nem a conservação (durante a comercialização) foram 

realizados da maneira correta. 

Ao avaliar as carcaças comercializadas nas feiras, ou seja, apenas 

dentro do Modelo Existente, verifica-se diferença entre os três locais onde se 

realizaram os abates (feira, residência e indústria) apenas para os grupos de 

microrganismos psicrotróficos e Clostridia sufito-redutores (Tabela 5). A análise 

estatística revela também que há diferença significativa entre as contagens de 

coliformes totais e termotolerantes, embora o valor de p esteja acima de 0,05. 

 

 

TABELA 5 – Médias das contagens dos diferentes microrganismos, calculadas a 
partir do número de UFC/g de amostra(*) – conforme o modelo de 
abate –, em carcaças de aves comercializadas em feiras urbanas do 
Distrito Federal. 

Microrganismos 
Local do abate (**) 

p (***) 
Feira Residência Indústria 

Coliformes totais 12,65 a (****) 11,31 a b 9,54 b 0,062 
Coliformes termotolerantes 9,31 a 6,46 a b 4,80 b 0,067 
Mesófilos 15,54 a 15,05 a 14,52 a 0,526 
Psicrotróficos 9,98 b 12,23 a b 13,57 a < 0,05 
Clostridia sulfito-redutores 7,30 a 6,97 a 4,22 b < 0,05 
Staphylococci coagulase + 6,32 a 3,93 a 4,82 a 0,059 

(*) Médias calculadas a partir do logaritmo neperiano do número de UFC/g de amostra, dentro do 
Modelo Existente. 

(**) Entre os produtos considerados abatidos em “feira”, um foi abatido em um “comércio” (um 
mercadinho localizado junto à feira), mas em condições similares; já as aves abatidas em 
“indústria” correspondem àquelas produzidas de forma regular, em abatedouros fiscalizados, mas 
comercializados de forma irregular, passando-se ou não por caipiras. 

(***) Valor de probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 

(****) As letras diferentes na mesma linha referem-se aos grupos com diferença significativa. 
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A feira foi o local para abate com maiores contaminações, ao analisar 

Staphylococci coagulase-positivos, coliformes totais, coliformes termotolerantes, 

Clostridia sulfito-redutores e mesófilos, o que poderia ser considerado alarmante, 

caso a opção fosse a manutenção do status quo. Apenas para os psicrotróficos o 

lugar com maior contaminação foi a indústria (Tabela 5). 

Em relação ao tipo de abatedouro, no que se refere à propriedade 

(Tabela 6), o que apresentou maiores médias de contagens bacterianas foi o de 

propriedade compartilhada, ou seja, os que pertenciam a vários permissionários 

ou serviam para o abate de outros permissionários. A exceção ficou por conta dos 

psicrotróficos, quando a revenda apresentou maior contagem, já que se tratava de 

produtos que foram submetidos a congelamento. Houve diferença significativa 

para Clostridia sulfito-redutores, com as carcaças provenientes da revenda 

apresentando menor contaminação. Os grupos de coliformes totais e 

termotolerantes também apresentaram diferença entre os de propriedade comum 

e as demais formas. 

 

 

TABELA 6 – Médias das contagens dos diferentes microrganismos, calculadas a 
partir do número de UFC/g de amostra(*) – conforme o tipo de 
propriedade do abatedouro –, em carcaças de aves comercializadas 
em feiras urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismos 
Propriedade do abatedouro 

p (***) 
Próprio Comum Revenda 

Coliformes totais 11,58 a b (***) 13,42 a 10,01 b 0,112 
Coliformes termotolerantes 7,29 a b 11,50 a 4,17 b < 0,05 
Mesófilos 15,01 a 16,47 a 14,77 a 0,207 
Psicrotróficos 11,00 a 11,46 a 13,81 a 0,197 
Clostridia sulfito-redutores 6,62 a 9,51 a 3,94 b < 0,01 
Staphylococci coagulase + 5,19 a 5,32 a 4,75 a 0,889 

(*) Médias calculadas a partir do logaritmo neperiano do número de UFC/g de amostra, dentro do 
Modelo Existente. 

(**) Valor de probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 

(***) As letras diferentes na mesma linha referem-se aos grupos com diferença significativa. 

 

 

Em relação ao prazo, ou seja, o tempo decorrido do momento do abate 

até o da colheita da amostra, dentro do Modelo Existente (Tabela 7), verifica-se 

que houve diferença significativa apenas para os psicrotróficos (p < 0,01). Este 
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grupo apresentou as maiores contagens para as aves abatidas antes do dia da 

colheita, pois a maioria foi submetida a algum processo de refrigeração, o que 

pode ter propiciado a multiplicação desse grupo de microrganismos. Os demais 

grupos apresentaram maiores contagens quando as aves eram abatidas no 

mesmo dia da colheita. Por outro lado, não houve diferença entre os vários 

grupos de microrganismos, quando comparados o abate “na hora” com o do 

“mesmo dia”. Os demais microrganismos apresentaram maiores contagens 

quando as aves foram abatidas no mesmo dia, revelando que tiveram tempo de 

multiplicar-se do momento do abate até o da colheita das amostras. As aves 

abatidas na hora não tiveram o tempo suficiente para crescimento do número de 

microrganismos. 

 

 

TABELA 7 – Médias das contagens dos diferentes microrganismos, calculadas a 
partir do número de UFC/g de amostra(*) – conforme o prazo entre 
as operações do abate e a coleta –, em carcaças de aves 
comercializadas em feiras urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismos 
Prazo do abate (**) 

p (***) 
Na hora Mesmo dia Antes 

Coliformes totais 12,12 a (****) 12,95 a 10,89 a 0,138 

Coliformes termotolerantes 8,52 a 9,67 a 6,18 a 0,106 

Mesófilos 14,88 a 15,91 a 14,91 a 0,458 

Psicrotróficos 9,07 b 9,89 b 12,73 a < 0,01 

Clostridia sulfito-redutores 6,86 a 7,98 a 6,02 a 0,097 
Staphylococci coagulase + 5,06 a 6,39 a 4,57 a 0,213 

(*) Médias calculadas a partir do logaritmo neperiano do número de UFC/g de amostra, dentro do 
Modelo Existente. 

(**) “Na hora” refere-se ao abate realizado no momento imediatamente anterior à coleta; “Mesmo 
dia” refere-se ao abate realizado em prazo superior a 1 hora (no máximo 8 horas antes); “Antes” 
refere-se ao abate ocorrido acima de 16 horas antes da comercialização (no dia anterior ou até 
alguns dias antes). 

(***) Valor de probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 

(****) As letras diferentes na mesma linha referem-se aos grupos com diferença significativa. 

 

 

Quanto à forma de exposição (Tabela 8), verifica-se que não houve 

diferença significativa para nenhum grupo de microrganismos; entretanto, embora 

o valor de p acima de 0,01, nota-se que o teste estatístico revela diferença entre 

os psicrotróficos. Novamente, esse grupo apresentou maior número de UFC/g 
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entre os produtos refrigerados, assim como os mesófilos. Entre os produtos que 

estavam em temperatura ambiente, só Staphylococci coagulase-positivos tiveram 

maior multiplicação. A maioria dos microrganismos revelou maiores contagens 

entre os de entrega imediata, como ocorreu com coliformes totais, coliformes 

termotolerantes e Clostridia sulfito-redutores. 

 

 

 

TABELA 8 – Médias das contagens dos diferentes microrganismos, calculadas a 
partir do número de UFC/g de amostra(*) – em cada forma de 
exposição do produto –, em carcaças de aves comercializadas em 
feiras urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismos 

Exposição do produto (**) 

p (***) Entrega 
imediata 

Temperatura 
ambiente 

Refrigerado 

Coliformes totais 12,12 a 11,49 a 11,94 a 0,874 

Coliformes termotolerantes 8,52 a 7,39 a 7,01 a 0,837 

Mesófilos 14,88 a 14,95 a 16,73 a 0,167 

Psicrotróficos 9,07 b (****) 11,65 a b 12,61 a 0,134 

Clostridia sulfito-redutores 6,86 a 6,70 a 6,46 a 0,935 
Staphylococci coagulase + 5,06 a 5,26 a 4,72 a 0,957 

(*) Médias calculadas a partir do logaritmo neperiano do número de UFC/g de amostra, dentro do 
Modelo Existente. 

(**) Entre os produtos considerados “refrigerados”, um estava “congelado”. Por outro lado, entre os 
produtos em temperatura “ambiente”, sete estavam em caixas de “isopor”. Já os nove abatidos na 
hora, da primeira etapa, embora em temperatura “ambiente”, foram classificados em “imediata”, 
porque não poderiam estar expostos em refrigeração, em virtude de sua entrega ao consumidor 
em seguida ao abate. 

(***) Valor de probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 

(****) As letras diferentes na mesma linha referem-se aos grupos com diferença significativa. 

 

 

 

Em relação ao tratamento pelo frio (Tabela 9), independente da forma 

como as aves estavam expostas no momento da coleta, nota-se diferença 

significativa entre os microrganismos psicrotróficos, coliformes termotolerantes, 

coliformes totais e Clostridia sulfito-redutores. Os psicrotróficos, novamente, 

apresentaram as maiores contagens entre as aves que passaram por algum tipo 

de refrigeração. Já Staphylococci coagulase-positivos, coliformes totais, 

coliformes termotolerantes, Clostridia sulfito-redutores e mesófilos apresentaram 
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maior crescimento entre as aves que não foram submetidas ao tratamento pelo 

frio. 

 

 

TABELA 9 – Médias das contagens dos diferentes microrganismos, calculadas a 
partir do número de UFC/g de amostra(*) – com ou sem refrigeração 
–, em carcaças de aves comercializadas em feiras urbanas do 
Distrito Federal. 

Microrganismos 
Refrigeração (**) 

p (***) 
Tratamento Nenhum 

Coliformes totais 10,86 12,78 < 0,05 
Coliformes termotolerantes 6,27 9,28 < 0,05 
Mesófilos 14,96 15,52 0,547 
Psicrotróficos 12,66 9,61 < 0,01 
Clostridia sulfito-redutores 6,04 7,63 < 0,05 
Staphylococci coagulase + 4,51 6,10 0,081 

(*) Médias calculadas a partir do logaritmo neperiano do número de UFC/g de amostra, dentro do 
Modelo Existente. 

(**) Entre os produtos submetidos a “refrigeração”, estavam 24 que foram congelados em freezer 
comum, muitos deles no dia anterior (apenas alguns tinham sido congelados de fato); inclui 
produtos que estavam em temperatura ambiente no momento da coleta, mas que haviam sido 
refrigerados ou congelados no dia anterior. 

(***) Valor de probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 

 

 

 

Analisando-se as médias das contagens segundo os tipos de aves 

abatidas (Tabela 10), percebe-se diferença significativa no caso de coliformes 

fecais e Clostridia sulfito-redutores, embora também se verifique diferença para 

Staphylococci coagulase-positivos. Já os mesófilos apresentaram maiores 

contagens entre “outras” linhagens de criação extensiva. As maiores contagens 

de coliformes totais, coliformes termotolerantes e Clostridia sulfito-redutores foram 

observadas entre as caipiras, enquanto Staphylococci coagulase-positivos e 

psicrotróficos, entre as aves de descarte de postura, que incluíram as 

provenientes de abate industrial, por isso a expressiva contagem de 

psicrotróficos. Tais contagens foram ligeiramente menores em carcaças dos 

diversos tipos de aves provenientes de abate clandestino porque os produtos, em 

geral, não permaneciam muito tempo sob refrigeração. 
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TABELA 10 – Médias das contagens dos diferentes microrganismos, calculadas a 
partir do número de UFC/g de amostra(*) – conforme o tipo de ave –, 
em carcaças comercializadas em feiras urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismos 
Tipo da ave 

p (**) 
Caipira Descarte (***) Outras (****) 

Coliformes totais 12,06 a (*****) 9,78 a 11,66 a 0,307 

Coliformes termotolerantes 8,91 a 4,02 b 4,74 b < 0,05 

Mesófilos 15,17 a 15,07 a 15,38 a 0,883 

Psicrotróficos 10,74 a 13,41 a 12,39 a 0,102 

Clostridia sulfito-redutores 7,28 a 3,88 b 6,89 a < 0,01 
Staphylococci coagulase + 4,94 a b  7,19 a 4,06 b 0,144 

(*) Médias calculadas a partir do logaritmo neperiano do número de UFC/g de amostra, dentro do 
Modelo Existente. 

(**) Valor de probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 

(***) Aves de descarte de postura; incluem linhagens como Rhodia, New Hampshire, Isa Brown ou 
outras. 

(****) Outras linhagens de criação extensiva; incluem linhagens como “Gigantes” (Caipirão e 
Caipira Gigante), Brahma, Nanica (ou Nanicão) e Garnizé. 

(*****) As letras diferentes na mesma linha referem-se aos grupos com diferença significativa. 

 

 

Tendo por base a RDC nº 12/2001 – ANVISA (BRASIL, 2001) e a 

distribuição por cidades ou RAs, conforme dados contidos na Tabela 11, verifica-

se que as 13 feiras que apresentaram maior proporção de “impróprios” foram: 

Feira Permanente do Núcleo Bandeirante (5 impróprios/5 amostras coletadas), 

Feira (Provisória) de Sobradinho (2/2), SQ 202 de Samambaia (1/1), Feira Central 

da Ceilândia (5/6), Gama (2/3), Cruzeiro (2/3), P-Norte da Ceilândia (1/2), Feira do 

Produtor do Lago Norte (1/2), Feira do Produtor de Vicente Pires (2/5), Planaltina 

(2/6), P-Sul da Ceilândia (2/6), Taguatinga Norte (1/4) e São Sebastião (1/5). Nas 

demais cidades, não foram encontrados produtos “impróprios”. 

A eliminação dos riscos e o consequente controle das DVAs de origem 

animal requerem a colaboração entre diversos setores, como saúde, serviços de 

inspeção, setor da educação, agroindústrias, comerciantes, consumidores, meios 

de comunicação e setores políticos. De grande importância para a Saúde Pública, 

tais doenças, agudas ou crônicas, além de reduzirem a qualidade de vida, 

apresentam ônus econômico. Os prejuízos podem ser estimados levando-se em 

consideração o decréscimo da produtividade, perda de dias de trabalho, assim 

como os custos diretos ou indiretos de tratamentos médicos, não raramente, com 

necessidade de hospitalização (MOURA et al., 2001). 
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TABELA 11 – Laudo final da análise das amostras – por Região 

Administrativa/cidade e por feira –, de carcaças de aves 
comercializadas em feiras urbanas do Distrito Federal. 

RA (*) Nome da cidade Local das coletas (**) 
“De acordo” 

(***) 
“Impróprias” 

(***) 
Total 

analisado 

RA-II Gama FP Central do Gama 1 2 3 

RA-III Taguatinga FP de Taguatinga Norte 3 1 4 

RA-IV Brazlândia FP de Brazlândia 2 0 2 

RA-V Sobradinho Feira Provisória (****) 0 2 2 

RA-VI Planaltina FP de Planaltina 4 2 6 

Feira de Arapoanga 1 0 1 

RA-VII Paranoá FP do Paranoá 1 0 1 

Feirinha do Produtor 3 0 3 

Outro local 1 0 1 

RA-VIII N. Bandeirante FP do N. Bandeirante 0 5 5 

RA-IX Ceilândia FP Central de Ceilândia 1 5 6 

FP do P-Sul 4 2 6 

FP do P-Norte 1 1 2 

FP do Setor O 1 0 1 

RA-X Guará FP do Guará 2 0 2 

RA-XI Cruzeiro FP do Cruzeiro 1 2 3 

RA-XII Samambaia FP da SQ 202 0 1 1 

FP da SQ 210 1 0 1 

RA-XIV São Sebastião FP de S. Sebastião 4 1 5 

RA-XV Rec. das Emas Outro local 1 0 1 

RA-XVIII Lago Norte Feira do Produtor 1 1 2 

RA-XXI Riacho Fundo II FP de R. Fundo II 1 0 1 

RA-XXX Vicente Pires Feira do Produtor 3 2 5 

Total   37 27 64 

(*) RA, Região Administrativa (ou Regional). O produto não foi encontrado na RA-I (Brasília), RA-
XIII (Santa Maria), RA-XVI (Lago Sul), RA-XVII (Riacho Fundo), RA-XIX (Candangolândia), RA-XX 
(Águas Claras), RA-XXII (Sudoeste e Octogonal), RA-XXIII (Varjão), RA-XXIV (Park Way), RA-
XXV (Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, que corresponde a Estrutural e Cidade 
do Automóvel), RA-XXVI (Sobradinho II), RA-XXVII (Jardim Botânico), RA-XXVIII (Itapoã), RA-
XXIX (Setor de Indústria e Abastecimento) e RA-XXXI (Fercal). 

(**) Feira permanente (FP) da cidade onde houve pelo menos um produto imprópio; “Outro local” 
refere-se à venda ambulante, em uma calçada e um estacionamento. 

(***) Conforme RDC nº 12/2001 – ANVISA (BRASIL, 2001). 

(****) Feira Permanente estava em reforma; as bancas tinham sido alocadas em um terreno 
próximo. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Estrutural
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidade_do_Autom%C3%B3vel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidade_do_Autom%C3%B3vel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fercal&action=edit&redlink=1
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4 CONCLUSÃO 

 

A qualidade bacteriológica das carcaças de galinha “caipira” 

comercializadas nas feiras urbanas do Distrito Federal, abatidas em residências e 

feiras, e até em indústrias, mostrou-se insatisfatória. As elevadas contagens dos 

diversos grupos de microrganismos sugerem a necessidade de maior controle 

pelas autoridades ligadas à Vigilância Sanitária. 

No tocante aos locais onde era realizado o abate das aves 

comercializadas nas feiras, a própria “feira” foi considerada o local para abate 

com maiores contaminações. A “indústria” foi considerada o melhor local de 

abate; entretanto, em relação à contagem de psicrotróficos, foi o lugar que 

apresentou maior contaminação, o que já era esperado, tendo em vista que o 

processo de refrigeração ao qual as carcaças são submetidas obrigatoriamente 

favorece sua multiplicação.  

Após a adoção das medidas higiênicas, a qualidade do Modelo 

Proposto foi superior ao Modelo Existente em funcionamento. Essa nova 

abordagem implica em satisfazer as necessidades sanitárias do estabelecimento 

com a aplicação dos conhecimentos técnicos e práticos da Vigilância Sanitária, 

assim como com os recursos de pessoal a ser mobilizado, por meio de planos de 

ação com responsabilidades compartilhadas, e com o adequado gerenciamento 

do processo. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

OCORRÊNCIA DE CAMPYLOBACTER SPP., LISTERIA MONOCYTOGENES E SALMONELA SPP. 

EM CARCAÇAS COMERCIALIZADAS EM FEIRAS URBANAS DO DISTRITO 

FEDERAL SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DAS OPERAÇÕES DE ABATE 

 

 

RESUMO 
 

As doenças veiculadas por alimentos causadas por Campylobacter jejuni, Listeria 
monocytogenes e Salmonella spp. são um dos principais problemas em Saúde 
Pública. Com a tendência de consumo de produtos naturais, a produção da 
avicultura de fundo de quintal tem sido entregue em diversos pontos de abate, 
nas feiras permanentes, residências e abatedouros clandestinos. Objetivou-se, 
com o presente estudo, verificar a presença dos patógenos Campylobacter spp., 
L. monocytogenes e Salmonella spp. em carcaças de aves comercializadas em 
pontos localizados em feiras urbanas do Distrito Federal; realizar a comparação 
com lotes de galinha caipira abatidos por um Modelo Proposto de construção de 
miniabatedouro passível de higienização (MOURA, 2010); e verificar se existe 
diferença na detecção de Campylobacter spp., L. monocytogenes e Salmonella 
spp. pela Reação de Cadeia de Polimerase em Tempo Real (PCR) com cartão de 
celulose destinado ao armazenamento de material biológico, quando o material é 
coletado na região pericloacal da carcaça ou no líquido da embalagem plástica. 
Foram analisadas 80 amostras coletadas de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, 
sendo 44 amostras obtidas em 15 diferentes feiras urbanas, oriundas de abate 
irregular ocorrido nas feiras e nas residências dos permissionários de bancas, ou 
até de comercialização irregular de aves abatidas em indústrias, que constituíram 
o grupo controle, e 36 amostras obtidas de três estabelecimentos localizados em 
feiras permanentes, manipuladas após a divisão das bancas em duas áreas: 
“suja” e “limpa”, que constituíram o grupo teste. Foi retirado material para exame 
de PCR por suabe, imediatamente passado para o cartão de celulose. Observou-
se diferença significativa (teste Exato de Fisher) entre os modelos de abate, em 
relação a Campylobacter spp. (p < 0,01), sendo encontrados 95,45% de 
ocorrência, no Modelo Existente, contra 61,11% no proposto. Já quanto a L. 
monocytogenes não foi significativa (p = 0,499), embora tenha sido encontrada a 
bactéria em 4,54% das amostras comercializadas nas feiras contra 0% do Modelo 
Proposto. Quanto a Salmonella spp., não foi encontrada em nenhum dos 
modelos. Na comparação entre a detecção pelas diferentes amostras, não se 
verificou diferença significativa (teste de McNemar) para os patógenos 
pesquisados. Embora a ocorrência de L. monocytogenes seja baixa, e não tenha 
sido encontrada Salmonella spp., a de Campylobacter spp. pode ser considerada 
alta, mostrando que, se não há intenção de eliminar o abate irregular, é 
necessário intervir para minimizar os riscos. 
 

Palavras-chave: abate de aves, cartão de celulose, detecção, qualidade de 

alimentos, PCR. 
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OCCURRENCE OF CAMPYLOBACTER SSP., LISTERIA MONOCYTOGENES AND SALMONELA 

SPP. IN CHICKEN CARCASSES SOLD IN URBAN FAIRS OF THE FEDERAL 

DISTRICT-BRAZIL UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF SLAUGHTERING 

OPERATIONS 

 

 

ABSTRACT 

 
Foodborne disease by Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes and 
Salmonella spp. is a chief Public Health problem. The tendency to the 
consumption of natural products leads to the spread of the production of free-
range extensive poultry at permanent fairs, residences and clandestine 
slaughterhouses. Our objectives were to verify the presence of the pathogens 
Campylobacter spp., L. monocytogenes and Salmonella spp. in carcasses sold in 
urban fairs of Federal District of Brazil; to compare them with lots of “caipira” hen 
processed under an alternative model of very small slaughterhouse (MOURA, 
2010); and to check for any difference between sampling from cellulose card for 
storing biological material taken from the pericloacal region of the carcass or from 
the liquid of plastic bags in a real-time Polymerase Chain Reaction (PCR). From 
October of 2011 to February of 2012, 80 samples were collected, being 44 
samples gotten in 15 different urban fairs ranging from unauthorized slaughter at 
fairs and in residences, or even from illegal sale of birds from industries, wich 
comprised the control group, and 36 samples taken from three establishments at 
permanent fairs, previously divided in two environments: “dirty” and “clean”, wich 
comprised the test group. Swabbing from carcasses were immediately transferred 
onto cellulose cards for PCR test. There was significant difference (Fisher's Exact 
Test) between the models of slaughter, in relation to Campylobacter spp. (p < 
0.01), with the prevalence of 95.45% in the current model, and 61.11% in the 
alternative one. Results were not significant for L. monocytogenes (p = 0.499), 
even with 4.54% of contamination in the samples sold in the fairs against 0% on 
the alternative. In relation to Salmonella spp., it was not found even in the current 
model. Comparison between the detection from different material did not show 
significant difference (McNemar’s Test). However the prevalence of L. 
monocytogenes was low, and Salmonella spp. was not found, the prevalence of 
Campylobacter spp. was high, showing that, if there is no intention to hinder 
unauthorized slaughter, it is necessary to have an intervention to eliminate the 
risks. 
 

Keywords: cellulose card, detection, food quality, microbiology, PCR. 
 



63 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, tem havido um grande progresso na área da 

microbiologia de alimentos, particularmente no estudo dos mecanismos 

moleculares de patogênese e dos fatores de virulência. Quanto mais o 

conhecimento se expande, melhor o enfrentamento de tantas questões 

importantes, relacionadas a prevenção, controle, diagnóstico e tratamento (AKIN 

et al., 2006; SLEATOR et al., 2009; GRAY & BHUNIA, 2005). Apesar do enorme 

avanço na indústria brasileira voltada para a exportação, a adotar as Boas 

Práticas Agrícolas (BPA), por parte dos estabelecimentos produtores, e as Boas 

Práticas de Fabricação (BPF), pelas indústrias, ainda existem abate de animais e 

manipulação de alimentos, de forma geral, que não são adequados (MOURA et 

al., 2009; MOURA, 2009a). 

O Regulamento CE nº 2073/2005 da Comissão das Comunidades 

Europeias utiliza como critério microbiológico de carcaças de frangos a ausência 

de Salmonella spp. em 25 g de amostra, assim como fixa limites legais para 

Listeria monocytogenes dentro da União Europeia em 102 UFC/g. Não havia 

nenhuma normatização que regulasse a contaminação por Campylobacter spp., 

embora se considerasse qualidade aceitável a ausência de patógenos 

alimentares em 25 g de amostra; atualmente, os padrões propostos são, no pré-

abate, um critério microbiológico de ≤ 7 Log UFC/g, em amostras colhidas na 

granja sete dias antes do abate; no abate é de ≤ 4 Log UFC/g, em amostras da 

pele do pescoço, no pós-chiller (COLMEGNA et al., 2009; YAU et al., 2009; FSAI, 

2011). 

No Brasil, a Instrução Normativa (IN) nº 70/2003, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), instituiu o Programa de Redução 

de Patógenos (PRP) pelo monitoramento microbiológico e controle de Salmonella 

spp. em carcaças de frangos e perus (BRASIL, 2003). E a IN nº 09/2009 – MAPA, 

institui os Procedimentos de Controle de L. monocytogenes em produtos de 

origem animal prontos para o consumo, que se aplicam aos estabelecimentos 

produtores (BRASIL, 2009). Já a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 

12/2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), aprova o 

Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos (RTPMA), 
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com a previsão do controle de carcaças por meio do exame de coliformes 

termotolerantes, não tratando de Campylobacter spp. nem dos patógenos acima, 

para frango inteiro, miúdos de aves, carnes cruas preparadas de aves, 

refrigeradas ou congeladas, e temperadas (BRASIL, 2001). 

Salmonella spp. e Campylobacter spp. são os agentes mais implicados 

em infecções alimentares, e se unem a L. monocytogenes pela importância das 

eventuais sequelas, constituindo-se em um dos principais problemas em Saúde 

Pública, com elevado impacto econômico. O risco microbiológico do consumo de 

aves e produtos derivados crus inclui contaminação por esses três patógenos 

alimentares (FORTUNA & FRANCO, 2005; ANDRADE et al., 2010). Entretanto, 

com a tendência de consumo de produtos naturais, a produção da avicultura de 

fundo de quintal tem sido entregue em diversos pontos de abate, localizados em 

feiras permanentes, residências e abatedouros clandestinos. No entanto, 

enquanto no abate industrial são observadas normas rigorosas de higiene, o 

artesanal revela precariedade das instalações e a não observância de tais regras 

básicas. Assim, a Vigilância Sanitária (VISA) não pode furtar-se de realizar, 

também ela, o controle de tal atividade de risco (MOURA, 2009b; MOURA et al., 

2009). 

A detecção rápida de Campylobacter spp. é de suma importância para 

garantir a sanidade dos alimentos, porém, o processo de isolamento e 

identificação das espécies desta bactéria é demorado e complexo, por envolver 

microrganismos fastidiosos, que possuem lenta velocidade de multiplicação e 

necessitam de condições apropriadas às suas características metabólicas 

(OLIVEIRA et al., 2005). Para C. jejuni, métodos baseados em cultivo seletivo e 

diferenciação bioquímica ao nível de espécies são lentos e não confiáveis. Da 

mesma forma, no caso de patógenos como L. monocytogenes, as técnicas 

microbiológicas tradicionais, embora eficazes e de grande importância, 

caracterizam-se por serem procedimentos laboriosos. Em contraste, as técnicas 

moleculares, baseadas na Reação de Cadeia de Polimerase (PCR), são rápidas, 

e têm sido aplicadas com frequência, sendo os resultados confiáveis, devido a 

alta sensibilidade e especificidade, particularmente para processamento de 

grande número de amostras (REISSBRODT, 2004; ANDRADE et al., 2010; 

SINGH et al., 2011). 
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Isto posto, objetivou-se, com o presente estudo: a) determinar a 

qualidade bacteriológica de carcaças de aves coletadas em pontos de 

comercialização localizados em feiras urbanas do Distrito Federal (DF), no 

tocante à presença de Campylobacter spp., L. monocytogenes e Salmonella spp.; 

b) comparar a qualidade bacteriológica de tais carcaças (Modelo Existente) com 

lotes de aves caipiras provenientes de um miniabatedouro, conforme Modelo 

Proposto, passível de higienização (MOURA, 2010); e c) verificar se existe 

diferença na detecção dos patógenos Campylobacter spp., L. monocytogenes e 

Salmonella spp., quando a coleta de amostra para exame de PCR em tempo real 

é realizada com cartão de celulose, sendo o suabe esfregado na região 

pericloacal ou embebido no líquido depositado na embalagem. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Amostragem 

 

No presente estudo, dividido em duas etapas, foram analisadas 80 

amostras de galinha caipira ou comercializada como tal (aves de postura 

destinadas ao descarte e outras linhagens), coletadas no período de outubro de 

2011 a fevereiro de 2012. 

Na primeira etapa, fez-se um levantamento para verificar a qualidade 

bacteriológica de 44 carcaças obtidas em 15 feiras das cidades de Brazlândia, 

Ceilândia (duas feiras permanentes), Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo 

Bandeirante, Planaltina (uma feira permanente e uma feira-livre), Recanto das 

Emas, Riacho Fundo, Samambaia (duas feiras permanentes), Taguatinga e 

Vicente Pires, no Distrito Federal. Tais carcaças, oriundas de abate irregular 

ocorrido nas feiras e nas residências dos permissionários de bancas, ou até de 

comercialização irregular de aves abatidas em indústrias, constituíram, por 

amostragem indicativa, o grupo controle, ou seja, o Modelo Existente. 

Na segunda etapa, foram analisadas 36 amostras obtidas de três 

estabelecimentos localizados em feiras permanentes nas cidades de Ceilândia – 

DF (um estabelecimento) e Taguatinga – DF (dois estabelecimentos), com 
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participação voluntária de seus proprietários. Estas carcaças, manipuladas após a 

realização de modificações estruturais e na higiene dos procedimentos de abate – 

seguindo um modelo apresentado –, constituíram o grupo teste, ou seja, o Modelo 

Proposto (MOURA, 2010). 

No momento da coleta das carcaças, algumas variáveis eram 

observadas, tais como o local de abate, a propriedade do abatedouro, o prazo 

entre o abate e a coleta, o tratamento pelo frio, a exposição do produto, o tipo de 

ave abatida, a forma de comercialização da carcaça e o tipo de embalagem, bem 

como foram analisados aspectos higiênicos dos procedimentos de abate (Quadro 

1, Anexos). 

Cada carcaça foi considerada uma unidade experimental; o tipo de 

abatedouro, o tratamento testado. O material para exame de PCR foi colhido por 

meio de cartão de celulose (FTA Elute) destinado ao armazenamento de material 

biológico, identificado com a numeração da amostra. A colheita da amostra deu-

se por pressão do suabe sobre a região pericloacal da carcaça e, posteriormente, 

contra o cartão (WHATMANN, 2010). 

Em 72 dessas 80 carcaças, foram coletadas duas amostras de cada, 

sendo que em um círculo do cartão de celulose era colocado o material 

proveniente de esfregaço do suabe na região pericloacal da carcaça – mais 

especificamente, na região do uropígio, pois a cloaca já havia sido retirada na 

evisceração –, e posterior pressão no cartão. Em outro círculo do mesmo cartão 

era colocado o líquido colecionado no fundo ou superfícies da parede do saco 

plástico da embalagem original, coletado com o auxílio de outro suabe, visando à 

comparação da detecção realizada a partir dessas duas amostras, totalizando 144 

análises. 

Uma vez colhidas as amostras, os cartões previamente secos foram 

acondicionados em sua embalagem original e transportados ao Laboratório de 

Biologia Molecular (LBM) do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (CPA/EVZ/UFG), para 

pesquisa de Campylobacter spp., L. monocytogenes e Salmonella spp. 

(WHATMANN, 2010). 
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2.2 Intervenção (Modelo Proposto) 

 

A principal intervenção consistiu na divisão das bancas participantes do 

experimento em dois ambientes: área “suja”, destinada a sangria, escalda, 

depenagem e chamuscagem; e área “limpa”, destinada a evisceração, cortes e 

embalagem (Figura 1, Anexos). Era apresentada uma planta baixa aos 

proprietários com as exigências mínimas a que o estabelecimento deveria atender 

para participar do grupo teste (MOURA, 2010). 

Foi feita também uma reforma na estrutura física, que corrigiu parte das 

falhas de piso, paredes e teto, e incluiu a pintura das superfícies, de forma a 

vedar frestas, buracos ou rachaduras; entretanto, em nenhuma unidade a reforma 

estava completa. Quanto aos procedimentos, foram dadas orientações sobre 

Boas Práticas de Manipulação (BPM), de forma a eliminar alguns pontos críticos e 

obter-se um produto de melhor qualidade, entre outros cuidados (BRASIL, 2002; 

MOURA, 2010). 

Os dois elementos básicos para diferenciar o Modelo Existente do 

Modelo Proposto foram: a separação em dois ambientes e a necessidade de dois 

manipuladores, já que, antes, realizando todas as operações em um só local, 

muitas vezes só um funcionário manipulava da ave viva até a carcaça pronta para 

a entrega ao consumidor (MOURA, 2010). 

 

 

2.3 Técnica de PCR em tempo real 

 

Para a eluição do DNA, uma porção de 3 mm de diâmetro do centro do 

círculo do cartão de celulose era dispensado em microtubo de 1,5 mL, sendo, 

posteriormente, adicionados 500 μL de água Mili-Q esterilizada. Homogeneizava-

se e removia-se a água; realizado o spin down, retirava-se o excesso de água, e 

eram adicionados 30 μL de água Mili-Q esterilizada. Depois de incubados a 95ºC 

por 30 minutos, os tubos foram conservados a –20ºC (WHATMANN, 2010). 

Para a diluição dos primers e sondas, adicionava-se ao tubo a solução-

tampão Tris-EDTA (TE) autoclavado (10:1). Homogeneizado o conteúdo, 
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procedia-se a aliquotagem em tubos de polipropileno de 0,2 mL, e eram 

conservados em freezer a –20ºC (OLIVEIRA et al., 2007). 

Para o preparo do mix, após o descongelamento dos reagentes, 

homogeneizava-se o conteúdo do tubo com o 10X Exogenous Internal Positive 

Control Primer and Probe mix (Vic Probe), e procedia-se a centrifugação rápida a 

10.000 rpm por 1 segundo. Em seguida, realizava-se a mistura dos reagentes em 

tubos de polipropileno de 1,5 mL (Quadro 1), e a homogeneização do tubo 

contendo o mix (APPLIED BIOSSYSTEMS, 2001; JASSON et al., 2009). 

Para a aferição da concentração de DNA das amostras, estas eram 

homogeneizadas, utilizando água Mili-Q esterilizada, e procedia-se a calibração 

do Nanophotometer (Implen), calculando-se a quantidade de diluente a ser 

adicionado em cada amostra. A seguir, realizavam-se as diluições, determinando-

se a concentração do DNA, de forma a alcançar 20 nanogramas (ng)/μL (RIEPL 

et al., 2011). 

 

 

QUADRO 1 – Preparo do mix (protocolo LBM/CPA/EVZ/UFG). 

Componentes Quantidade (μL) 

Água Mili-Q esterilizada 4,6 

TaqMan Environmental Master Mix 10,0 

Primer forward 0,3 

Primer reverse 0,3 

Sonda Taqman 0,4 

10x IPC mix (Exogenous IPC Primer and Probe mix) 2,0 

50x IPC DNA (Exogenous IPC target) 0,4 

Total 18 
 
Fonte: Adaptado de JASSON et al. (2009); APPLIED BIOSSYSTEMS (2001). 

 

 

No caso da pesquisa de Salmonella spp., foram realizadas diluições 

seriadas partindo de 20 ng/μL, com a obtenção de resultados positivos até a 6ª 

diluição, ou seja, até 2,0 x 10-14, ou 0,002 picogramas (pg)/μL. Entretanto, dado o 

resultado de ausência de Salmonella spp. tanto no Modelo Proposto quanto no 

Existente, optou-se por realizar nova análise, com outros primers e sondas 

(Quadro 2). 
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Para a amplificação do DNA por PCR, após o descongelamento das 

amostras, do mix e do controle positivo do alvo a ser pesquisado, o tubo contendo 

o mix para PCR era homogeneizado. Eram pipetados 18 μL nos controles 

negativos sem IPC block, e 2 μL de IPC block nos controles negativos com IPC 

block. A seguir, eram pipetados 2 μL do DNA extraído de cada amostra em seu 

respectivo tubo, e vedados completamente. No último tubo, eram pipetados 2 μL 

do controle positivo do agente-alvo. A placa era selada, levada até a centrífuga, e 

transportada até o equipamento StepOnePlus e 7500 Fast (APPLIED 

BIOSSYSTEMS, 2010a; APPLIED BIOSSYSTEMS, 2010b). 

A amplificação ocorreu com uma etapa de pré-PCR de 60ºC por 30 

segundos, seguido por uma denaturação inicial de 95ºC por 10 minutos, 40 ciclos 

à 95ºC por 15 segundos de anelamento, e, por fim, uma etapa de pós-PCR de 

60ºC por 30 segundos. Cada alvo possui uma temperatura de anelamento 

específica, conforme indicado no Quadro 2, que varia de acordo com o número e 

tipo de bases nitrogenadas que compõem a sequência do primer (APPLIED 

BIOSSYSTEMS, 2010a; APPLIED BIOSSYSTEMS, 2010b). 

 

 

2.4 Primers e Sondas para Detecção do DNA dos Agentes 

 

A pesquisa de Campylobacter spp. foi realizada utilizando-se primers 

selecionados do gene 16S rRNA, sequências campF2, da cepa de Campylobacter 

jejuni SWUN 1206, conforme pode ser visualizado no Quadro 2, depositado no 

GenBank sob o registro GQ479822.1 (KUANG et al., 2009). 

Para L. monocytogenes, foram utilizados primers selecionados do gene 

precursor da listeriolisina O (hly) e precursor da zinco-metaloproteinase (mpl), da 

cepa de Listeria monocytogenes NRRL B-33468, conforme pode ser visualizado 

no Quadro 2, depositado no GenBank sob o registro FJ030622.1 (WARD et al., 

2008). 

A pesquisa inicial de Salmonella spp. foi realizada utilizando-se primers 

selecionados de Salmonella enterica subespécie enterica sorovar Typhimurium, 

do gene precursor da InvA (invA), depositado no GenBank sob o registro 

M90846.1 (GALAN et al., 1992). E a confirmação foi feita com primers 
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selecionados de Salmonella enterica subespécie enterica sorovar Heidelberg, da 

cepa B182, conforme pode ser visualizado no Quadro 2, depositado no GenBank 

sob o registro CP003416.1 (LE BARS et al., 2012). 

 

 

QUADRO 2 – Sequência dos reagentes para reação PCR, comprimento, 
temperatura de anelamento e percentual de bases GC. 

Agente Sequência (5'-3') Comprimento 
Temperatura de 
anelamento (ºC) 

GC 
(%) 

Campylobacter spp. 

Forward primer CACACGTGCTACAATGGCATA 21 53,25 47,62 

Reverse primer CCGGCTTCATGCTCTCGAG 19 54,95 63,16 

Reverse sonda CAGAGAACAATCCGAACTGGGACA 24  56,64 50,00 

L. monocytogenes 

Forward primer CCATGGCACCACCAGCATC 19 55,64 63,16 

Reverse primer CATCCGCGTGTTTCTTTTCGA 21 54,15 47,62 

Reverse sonda CGCCTGCAAGTCCTAAGACGCC 22 60,12 63,64 

Salmonella spp. (Teste 1) 

Forward primer GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA 26 66,45 50,00 

Reverse primer TCATCGCACCGTCAAAGGAACC 22 63,37 54,55 

Reverse sonda 
FAM-TTATTGGCGATAGCCTGGCGGTG 
GGTTTTGTTG-TAMRA 

33 71,97 51,51 

Salmonella spp. (Teste 2) 

Forward primer GCAATTCGTTATTGGCGATAG 21 50,23 33,33 

Reverse primer CACCGTCAAAGGAACCGTAA 20 52,41 40,00 

Reverse sonda 
VIC-CTGGCTTTCCCTTTCCAGTAC-
MGB-NFQ 

21 52,73 27,27 

 
Fonte: Baseado em KUANG et al. (2009); WARD et al. (2008); GALAN et al. (1992); LE BARS et 
al. (2012). 

 

 

2.5 Análise Estatística 

 

Os dados compilados foram processados utilizando-se o programa R, 

em sua versão 2.14.0, software de livre acesso distribuído por The R Foundation 

for Statistical Computing, sendo utilizado o teste Exato de Fisher. Para a 

comparação entre as coletas, foi empregado o teste de McNemar, além de 

realizado o cálculo dos indicadores da estimativa de validade de exames 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=383796300
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diagnósticos, como acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 

(VPP), valor preditivo negativo (VPN) e concordância kappa (PEREIRA, 2006; 

RDCT, 2011). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados referentes aos aspectos higiênicos observados no 

Modelo Existente estão resumidos no Quadro 1 (Anexos). No Modelo Proposto, a 

maioria das impropriedades foi sanada, apenas observando algumas orientações 

de BPM quanto aos procedimentos críticos. 

A pesquisa dos agentes patogênicos, como pode ser visto na Tabela 1, 

revelou uma ocorrência de 95,45% para Campylobacter spp., nas feiras visitadas 

no Modelo Existente. Nota-se que as modificações foram eficientes na redução da 

contaminação, embora tenham sido incompletas. O resultado foi significativo (p < 

0,01) quando comparado com o Modelo Proposto, que apresentou 61,11%. 

 

 

TABELA 1 – Frequência dos microrganismos pesquisados por PCR(*) – conforme 
o modelo de abate –, em carcaças de aves comercializadas em feiras 
urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismo Resultado 
Modelo de abate 

p (**) 
Existente Proposto 

Campylobacter spp. 
Presença 42 (95,45) 22 (61,11) 

< 0,01 
Ausência 2 (4,55) 14 (38,89) 

L. monocytogenes 
Presença 2 (4,54) 0 (0,00) 

0,499 
Ausência 42 (95,45) 36 (100,00) 

Salmonella spp. 
Presença 0 (0,00) 0 (0,00) 

- 
Ausência 44 (100,00) 36 (100,00) 

(*) Entre parênteses estão os percentuais, dentro de cada modelo de abate; fora, os valores 
absolutos, ou seja, a quantidade de amostras coletadas classificadas em cada nível de 
contaminação. 

(**) Valor de probabilidade pelo teste Exato de Fisher; impossível de calcular para Salmonella spp. 
pois precisa ter valores positivos nas duas linhas (pelo menos em uma coluna). 

 

 

YAU et al. (2009), analisando amostras congeladas de coxa e 

sobrecoxa, filé de peito, asas e miúdos (fígado, moela e coração) para 
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exportação, oriundas de abatedouros do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 

verificaram que 3,3% dos cortes de frango eram positivos tanto para Listeria spp. 

quanto para Campylobacter termófilo. Enquanto COLMEGNA et al. (2009), 

examinando amostras de frango (ave inteira, coxa, sobrecoxa, peito, filé, asa, 

assados), além de peru e faisão, na Itália, encontraram 10% de positividade para 

Campylobacter termófilo. 

MAZIERO (2007) encontrou 93,3% de positividade para Campylobacter 

termófilo em amostras frescas de frango – valores que, por elevados, estão 

totalmente de acordo com os obtidos no presente trabalho. Confirmou, ademais, a 

diminuição da prevalência para 53,3% em amostras refrigeradas a 4ºC por 7 dias, 

e para 36,6% em amostras congeladas a –20ºC por 28 dias, verificando ainda 

uma diminuição da média da contagem da bactéria, que passou de 3,08 Log em 

amostras frescas para 0,71 Log nas congeladas.  

O escaldamento faz com que haja um decréscimo na contaminação por 

Campylobacter spp. na carcaça de aves, mas esta etapa do processo de abate 

não elimina completamente a contaminação. Segundo HINTON JR. et al. (2004), 

as operações de processamento das carcaças, tais como escaldamento, 

depenação, evisceração e resfriamento, podem afetar o nível de contaminação 

por enteropatógenos. Entretanto, conforme VASHIN & STOYANCHEV (2004), a 

contagem de Campylobacter spp., mesmo após as carcaças terem passado pelo 

processo de escaldamento, ainda é significativa na superfície da carne; e a 

constatação de carcaças evisceradas positivas aumenta o risco de 

contaminações cruzadas dentro do abatedouro. Como no Modelo Existente não 

há controle dessas etapas, esse risco torna-se maior, o que mostra a importância 

da troca frequente da água de escalda, como adotado no Modelo Proposto no 

presente estudo, bem como das demais medidas de higiene. 

CARVALHO et al. (2002), empregando técnicas bacteriológicas 

convencionais, analisaram diferentes pontos de abatedouros de aves e isolaram 

C. jejuni em 42% das amostras de fezes, 38% de penas, 26,6% de água do 

tanque de escaldamento, 61,3% de água de evisceração, e 36% das amostras de 

carcaças pós-evisceração, concluindo que as etapas de evisceração e depenação 

constituem importantes pontos de contaminação no processamento industrial. 
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BENETTI et al. (2012) analisaram carcaças de diferentes granjas 

comerciais, e detectaram Campylobacter spp. em 40% das amostras, de 83,3% 

das granjas. Entre as espécies de Campylobacter, 91,6% das cepas foram 

identificadas como C. jejuni, dos quais 66,6% pertenciam à subespécie jejuni e 

25% à subespécie doylei, 4,1% foram de C. lari e 4,1% de C. coli. 

OLIVEIRA & OLIVEIRA (2012), analisando amostras da sala de cortes, 

detectaram Campylobacter em 60% delas, mas nenhuma em amostras 

congeladas, independente do método. Campylobacter spp. termófilo teve 

contagem média variando de 0,66 ± 0,27 a 1,08 ± 0,24 Log UFC/g para sala de 

cortes, e menor que 0,3 Log UFC/g (abaixo do limite de detecção do método) para 

amostras congeladas. Dos isolados, 17,3% foram identificados com C. jejuni. 

Nenhuma das amostras tinha contagem acima da dose infectante para 

Campylobacter spp. (500 células). Embora em baixas contagens, o patógeno 

poderia estar no estado viável não-cultivável (VNC) e tornar-se infectante. 

Após o processo de embalagem, a redução do número de patógenos 

pode ser decorrente da combinação de fatores como exposição ao oxigênio, 

diminuição da umidade e supressão do organismo pela microbiota competitiva 

(MABOGO, 2003). Porém, HARISSON et al. (2001), em pesquisas envolvendo 

embalagens inteiras de frango, obtiveram 34% de confirmação para 

Campylobacter spp. e 11% para Salmonella spp.; encontrando ainda 3% de 

positividade para Campylobacter spp. e a ausência de Salmonella spp. na 

superfície externa das embalagens dessas amostras. 

FRANCHIN et al. (2005) detectaram Campylobacter spp. termófilos em 

91,7% das porções de aves coletadas em diferentes pontos antes do abate, que 

foram isolados em 75% das amostras de cloaca. As maiores fontes foram cloaca 

e penas, que podem contribuir para a contaminação cruzada. Entretanto, 

substâncias como o cloro têm sido utilizadas como inibidores da multiplicação de 

microrganismos na superfície da carne de frango, o que pode ser uma boa 

alternativa para redução da contaminação, a ser tomada no Modelo Proposto no 

presente estudo. 

Para CORTEZ (2006), as fezes são importantes vias de eliminação de 

bactérias do gênero Campylobacter spp. das aves, e as penas, ao serem por elas 

contaminadas, tornam-se o principal mecanismo de transmissão para a linha de 
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abate. Portanto, a contaminação tem origem no local onde as aves são criadas. 

Segundo o autor, os procedimentos utilizados no abate, como cloração da água e 

resfriamento, são eficientes na diminuição do número de patógenos, pois 

encontrou amostras de fezes, penas, água de escaldamento e de evisceração, 

assim como de carcaça eviscerada contaminadas por Campylobacter spp., e não 

detectou amostras positivas em água de resfriamento e carcaça resfriada. 

Conforme se verificou no presente estudo, desde o momento da 

jugulação, quando as aves eram colocadas nos cones, muitas defecavam e as 

fezes eram lançadas até o teto, deixando todo o ambiente bastante sujo. Daí, a 

sugestão de se colocar uma proteção sobre os cones com as aves em sangria, 

pois a “tampa” iria impedir que as fezes fossem arremessadas. Apesar de que, 

com a divisão dos ambientes, no Modelo Proposto, a área “limpa” permanece 

limpa. 

OLSEN et al. (2009) afirmaram que, embora as variações sazonais 

possam influenciar a quantidade de partículas em suspensão no interior dos 

ambientes – o que depende da temperatura e da umidade do ambiente externo do 

abatedouro –, Campylobacter pode ser detectado até em amostras de ar na sala 

de pendura, onde as galinhas são entregues e colocadas em esteiras antes do 

atordoamento elétrico. Isto poderia ser de grande importância em casos onde a 

colonização ocorre no final do período de criação. Essa possibilidade de detecção 

pelo ar reforça a importância da separação dos ambientes, conforme realizado no 

Modelo Proposto; entretanto, apesar da importância do controle na aquisição das 

aves e na higiene dos criadouros, tais cuidados eram totalmente negligenciados, 

conforme se observou. 

Embora inferiores aos valores encontrados neste estudo, RICCI et al. 

(2006) encontraram prevalências elevadas de Campylobacter, empregando suabe 

da cloaca, com 83,33% das amostras positivas, e diretamente a partir de carcaças 

sem refrigeração ou congelamento, com 77,9% de positivas; a maioria dos 

isolados pertencia à espécie C. jejuni. Estes sistemas de conservação parecem 

determinar uma notável redução da contaminação de carnes, portanto, segundo 

os autores, os dados obtidos seriam, provavelmente, resultados superestimados 

em relação à contaminação real encontrada no comércio, mas, não se deve 

esquecer que Campylobacter é um microrganismo infeccioso em doses baixas, e 
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algumas centenas de UFC podem ser suficientes para causar toxinfecção 

alimentar. 

Outros estudos demonstraram uma prevalência de Campylobacter 

variando entre 32% e 90% em frangos (HARISSON et al., 2001; ZHAO et al., 

2001; CARDINALLE et al., 2003; CUI et al., 2005; VAN NIEROP et al., 2005; 

JOUAHRI et al., 2007; GORMLEY et al., 2008). Pesquisas brasileiras revelaram 

variação de 47% a 93,7% de positividade para Campylobacter spp. em frangos e 

produtos de frangos (SANTOS et al., 2000; SCARCELLI et al., 2003; WHYTE et 

al., 2004; CARVALHO & CORTEZ, 2005; CARDOSO et al., 2005; KUANA, 2005; 

MODOLO et al., 2005; FREITAS & NORONHA, 2007; BADARÓ et al., 2012). 

No presente estudo, em relação a L. monocytogenes, por outro lado, a 

diferença entre os dois modelos de abate não foi significativa estatisticamente (p = 

0,499), pois o patógeno apresentou frequência de 4,54% nas amostras das feiras 

do Modelo Existente, percentual que pode ser considerado baixo (Tabela 1). 

Entretanto, sua ocorrência não deixa de ser preocupante, face à infectividade e à 

patogenicidade desse importante agente. Vale destacar que não foi constatada 

sua presença no Modelo Proposto. 

COLMEGNA et al. (2009) examinaram amostras de frango (ave inteira, 

coxa, sobrecoxa, peito, filé, asa, assados), além de peru e faisão, na Itália, e 

encontraram percentual equivalente ao encontrado no presente trabalho, com 

cerca de 3% de positivas para L. monocytogenes, dentro dos limites legais para a 

União Europeia, fixados em 102 UFC/g. A frequência de Listeria spp. em frangos 

também apresentou grande variação, de 8% a 70%, nas pesquisas de KALOREY 

et al. (2005), JEMMI & STEPHAN (2006) e PRAAKLE-AMIN et al. (2006). 

Salmonella spp. (Tabela 1), não foi encontrada em nenhum dos 

modelos de abate estudados. Sua ausência significa que, independente da 

higiene das operações, não houve contaminação pelos manipuladores, bem como 

não existiam aves contaminadas nos planteis, o que pode constituir-se numa 

tendência. Conforme ANDRADE (2012), os últimos levantamentos com esse tipo 

de ave – em contraste com as provenientes de granjas de linhagens de corte – 

têm apresentado frequências baixas, próximas a zero, tanto no atendimento 

ambulatorial de aves doentes quanto em aves de feira. 
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TIROLLI & COSTA (2006) avaliaram a ocorrência de Salmonella spp. 

em carcaças de frango abatidas clandestinamente e comercializadas em feiras-

livres e mercados na cidade de Manaus – AM, e encontraram 50% de positivas, 

revelando que produtos impróprios para consumo circulam livremente entre a 

população. MOURA FILHO et al. (2010) analisaram carcaças de frango 

comercializadas na região metropolitana do Recife – PE, constatando que, do 

total, 16,66% das amostras encontravam-se fora dos padrões recomendados para 

Salmonella spp., sendo que metade era oriunda do abate artesanal, sem 

refrigeração, e metade do industrial, refrigeradas. ALMEIDA FILHO et al. (2003) 

pesquisaram a ocorrência de Salmonella spp. em carcaças de frango 

comercializadas em feiras-livres e supermercados, no município de Cuiabá – MT, 

e encontraram 40% de contaminação nas amostras de frango congeladas e 50% 

em frangos frescais. 

MATIAS et al. (2010), avaliando as diferenças de contaminação entre 

abatedouros de aves de pequena e grande escala, encontraram de 5% a 8,3% 

das amostras analisadas em dois abatedouros contaminadas por Salmonella spp., 

mas não observaram diferenças significativas entre as frequências obtidas em 

diferentes etapas do abate. LOPES et al. (2007) analisaram carcaças de frango 

em frigorífico do norte do Paraná, e encontraram uma baixa frequência de 

Salmonella spp. em um abatedouro de aves, com apenas 1,6% das carcaças 

analisadas positivas, sendo que metade foi coletada antes do pré-chiller e metade 

após o chiller; e o sorovar identificado foi Salmonella O8,20:z4,z23. Esses 

resultados podem ser considerados similares ao obtido no presente estudo. 

COLMEGNA et al. (2009) examinaram amostras de frango (ave inteira, 

coxa, sobrecoxa, peito, filé, asa, assados), além de peru e faisão, na Itália, e 

encontraram menos de 1% (coxas de frango) de resultados positivos, sendo uma 

para Salmonella Typhimurium e uma para Salmonella Enteritidis. LINDBLAD et al. 

(2006) também reportaram uma contaminação em carcaças de galinhas abatidas 

na Suécia menor que 0,8%. Esta baixa prevalência era esperada, segundo 

CERUTI et al. (2003, 2004), pois a indústria do frango consiste em grupos 

tipicamente integrados com uma estrutura piramidal no topo da qual há agentes 

que são mantidos livres de Salmonella. 
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Embora o resultado semelhante, sabe-se que não é esse o caso do 

ocorrido com as aves provenientes dos diversos criadouros de fundo de quintal 

dos quais foi obtida a maioria das amostras do presente estudo. Nesse aspecto, 

parece tratar-se de uma situação epidemiológica particular à maioria das criações 

alternativas, conforme relatado por ANDRADE (2012). 

Outras pesquisas apontam variação de 4% a 52% de amostras frango 

positivas para Salmonella spp. (HARISSON et al., 2001; ZHAO et al., 2001; 

CARDINALLE et al., 2003; CUI et al., 2005; VAN NIEROP et al., 2005; JOUAHRI 

et al., 2007; GORMLEY et al., 2008). No Brasil, revelam variação de 2,58% a 60% 

para Salmonella spp. em frangos e produtos de frangos (RAMALHO et al., 2000; 

SANTOS et al., 2000; CARDOSO et al., 2005; CARVALHO & CORTEZ, 2005; 

MODOLO et al., 2005; FREITAS & NORONHA, 2007; TESSARI et al., 2007; 

RISTORI et al., 2008; OLIVEIRA & SALVADOR, 2011). 

Os resultados referentes às aves comercializadas em feiras urbanas do 

Distrito Federal, em relação ao local de abate (Tabela 2), revelam que não houve 

diferença significativa entre feira, residência e indústria (p = 0,999). 

Campylobacter spp. ocorreu em todas as carcaças abatidas em residências e em 

indústrias; o patógeno não estava presente em somente 2/27 amostras de feiras. 

 
TABELA 2 – Frequência dos microrganismos pesquisados por PCR(*) – conforme 

o local de abate –, em carcaças de aves comercializadas em feiras 
urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismos Resultado 
Local do abate (**) 

p (***) 
Feira Residência Indústria 

Campylobacter spp. 
Presença 25 (92,59) 12 (100,00) 5 (100,00) 

0,999 
Ausência 2 (7,41) 0 (0,00) 0 (0,00) 

L. monocytogenes 
Presença 0 (0,00) 1 (8,33) 1 (20,00) 

0,074 
Ausência 27 (100,00) 11 (91,67) 4 (80,00) 

Salmonella spp. 
Presença 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

- 
Ausência 27 (100,00) 12 (100,00) 5 (100,00) 

(*) Amostras dentro do Modelo Existente. Valores entre parênteses referem-se aos percentuais 
dentro de cada modelo de abate; fora estão os valores absolutos, ou seja, a quantidade de 
amostras coletadas classificadas em cada nível de contaminação. 

(**) Aves abatidas em “indústria” correspondem àquelas produzidas de forma regular, em 
abatedouros fiscalizados, mas comercializados de forma irregular, passando-se ou não por 
“caipiras”. 

(***) Valor de probabilidade pelo teste Exato de Fisher; impossível de calcular para Salmonella 
spp. pois precisa ter valores positivos nas duas linhas (pelo menos em uma coluna). 
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Em relação ao tipo de abatedouro, à propriedade do estabelecimento 

(Tabela 3), observa-se que, para as aves comercializadas no Modelo Existente, 

não houve diferença significativa (p = 0,476), quando o patógeno analisado era 

Campylobacter spp., pois este ocorreu em todos os tipos de abatedouro. Apenas 

em duas amostras, uma de abatedouro particular (1/32) e outra de propriedade 

comunitária (1/7), o patógeno não estava presente. Para L. monocytogenes, 

também não houve diferença significativa (p = 0,239), pois foi encontrada apenas 

uma amostra positiva proveniente de abatedouro particular (1/32) e outra de 

revenda (1/32). Salmonella spp. não foi detectada em nenhum dos abatedouros. 

 

 

TABELA 3 – Frequência dos microrganismos pesquisados por PCR(*) – conforme 
o tipo de propriedade do abatedouro –, em carcaças de aves 
comercializadas em feiras urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismos Resultado 
Propriedade do abatedouro 

p (**) 
Próprio Comum Revenda 

Campylobacter spp. 
Presença 31 (96,88) 6 (85,71) 5 (100,00) 

0,476 
Ausência 1 (3,12) 1 (14,29) 0 (0,00) 

L. monocytogenes 
Presença 1 (3,12) 0 (0,00) 1 (20,00) 

0,239 
Ausência 31 (96,88) 7 (100,00) 4 (80,00) 

Salmonella spp. 
Presença 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

- 
Ausência 32 (100,00) 7 (100,00) 5 (100,00) 

(*) Amostras dentro do Modelo Existente; valores entre parênteses referem-se aos percentuais 
dentro de cada modelo de abate; fora estão os valores absolutos, ou seja, a quantidade de 
amostras coletadas classificadas em cada nível de contaminação. 

(**) Valor de probabilidade pelo teste Exato de Fisher; impossível de calcular para Salmonella spp. 
pois precisa ter valores positivos nas duas linhas (pelo menos em uma coluna). 

 

 

Relativamente ao prazo de abate (Tabela 4), nota-se que não houve 

diferença significativa (p = 0,156) entre os resultados para Campylobacter spp., 

porque todas as amostras de aves abatidas em dias anteriores, assim como de 

aves abatidas na hora da coleta, foram positivas para o patógeno. As abatidas no 

mesmo dia não apresentaram o patógeno em 12,50% dos casos (2/16 amostras). 

Para L. monocytogenes, não houve diferença estatística (p = 0,662), e nas únicas 

duas amostras positivas, as aves tinham sido abatidas antes, ou seja, acima de 

16 horas, não tendo sido o patógeno encontrado nas aves abatidas na hora e 

nem naquelas abatidas no mesmo dia. Salmonella spp. não foi detectada. 
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TABELA 4 – Frequência dos microrganismos pesquisados por PCR(*) – conforme 
o prazo entre o abate e a coleta –, em carcaças de aves 
comercializadas em feiras urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismos Resultado 
Prazo do abate (**) 

p (***) 
Na hora Mesmo dia  Antes 

Campylobacter spp. 
Presença 8 (100,00) 14 (87,50) 20 (100,00) 

0,156 
Ausência 0 (0,00) 2 (12,50) 0 (0,00) 

L. monocytogenes 
Presença 0 (0,00) 0 (0,00) 2 (10,00) 

0,662 
Ausência 8 (100,00) 16 (100,00) 18 (90,00) 

Salmonella spp. 
Presença 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

- 
Ausência 8 (100,00) 16 (100,00) 20 (100,00) 

(*) Amostras dentro do Modelo Existente; valores entre parênteses referem-se aos percentuais 
dentro de cada modelo de abate; fora estão os valores absolutos, ou seja, a quantidade de 
amostras coletadas classificadas em cada nível de contaminação. 

(**) “Na hora” refere-se ao abate realizado no momento imediatamente anterior à coleta; “Mesmo 
dia” refere-se ao abate realizado em prazo superior a 1 hora (no máximo 8 horas antes); “Antes” 
refere-se ao abate ocorrido acima de 16 horas antes da comercialização (no dia anterior ou até 
alguns dias antes). 

(***) Valor de probabilidade pelo teste Exato de Fisher; impossível de calcular para Salmonella 
spp. pois precisa ter valores positivos nas duas linhas (pelo menos em uma coluna). 

 

 

Quanto à exposição do produto (Tabela 5), não houve diferença 

significativa (p = 0,999), porque tanto aqueles que se encontravam sob condição 

de refrigeração quanto os que nem chegaram a ser expostos – por serem 

destinados à entrega imediata – foram positivos para Campylobacter spp.; apenas 

as carcaças que estavam sob temperatura ambiente apresentaram ausência em 

2/31 amostras. Para L. monocytogenes, não houve diferença significativa (p = 

0,999), embora tenham sido encontradas 2/31 amostras positivas, entre as que 

estavam em temperatura ambiente. Salmonella spp. não foi detectada. 

 

TABELA 5 – Frequência dos microrganismos pesquisados por PCR(*) – conforme 
o modo de exposição –, em carcaças de aves comercializadas em 
feiras urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismos Resultado 

Exposição do produto (**) 
p (***) Entrega 

imediata 
Temperatura 

ambiente 
Refrigerado 

Campylobacter spp. 
Presença 8 (100,00) 29 (93,55) 5 (100,00) 

0,999 
Ausência 0 (0,00) 2 (6,45) 0 (0,00) 

L. monocytogenes 
Presença 0 (0,00) 2 (6,45) 0 (0,00) 

0,999 
Ausência 8 (100,00) 29 (93,55) 5 (100,00) 

Salmonella spp. 
Presença 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

- 
Ausência 8 (100,00) 31 (100,00) 5 (100,00) 
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(*) Amostras dentro do Modelo Existente; valores entre parênteses referem-se aos percentuais 
dentro de cada modelo de abate; fora estão os valores absolutos, ou seja, a quantidade de 
amostras coletadas classificadas em cada nível de contaminação. 

(**) Entre os produtos considerados “refrigerados”, um estava “congelado”. Por outro lado, entre os 
produtos em temperatura “ambiente”, três estavam em caixas de “isopor”. Já os sete abatidos na 
hora, embora em temperatura “ambiente”, foram classificados em “imediata”, porque não poderiam 
estar expostos em refrigeração, em virtude de sua entrega ao consumidor em seguida ao abate. 

(***) Valor de probabilidade pelo teste Exato de Fisher; impossível de calcular para Salmonella 
spp. pois precisa ter valores positivos nas duas linhas (pelo menos em uma coluna). 

 

 

No tocante à conservação ou tratamento pelo frio (Tabela 6), verifica-se 

que, no caso de Campylobacter spp., as duas únicas amostras (2/24) que não 

apresentaram positividade para o patógeno pertenciam ao grupo que não sofreu 

nenhum tratamento. As amostras refrigeradas foram todas positivas, não 

revelando, portanto, diferença estatística no resultado (p = 0,493). Para L. 

monocytogenes, também não houve diferença significativa (p = 0,201); contudo, 

verificou-se que as únicas amostras positivas (2/20) estavam entre as que tinham 

sido refrigeradas. Salmonella spp. não foi detectada. 

 

 

TABELA 6 – Frequência dos microrganismos pesquisados por PCR(*) – conforme 
a conservação pelo frio –, em carcaças de aves comercializadas em 
feiras urbanas do Distrito Federal. 

Microrganismos Resultado 
Refrigeração (**) 

p (***) 
Tratamento Nenhum 

Campylobacter spp. 
Presença 20 (100,00) 22 (91.67) 

0,493 
Ausência 0 (0,00) 2 (8,33) 

L. monocytogenes 
Presença 2 (10,00) 0 (0,00) 

0,201 
Ausência 18 (90,00) 24 (100,00) 

Salmonella spp. 
Presença 0 (0,00) 0 (0,00) 

- 
Ausência 20 (100,00) 24 (100,00) 

(*) Apenas amostras obtidas no Modelo Existente; valores entre parênteses referem-se aos 
percentuais dentro de cada modelo de abate; fora estão os valores absolutos, ou seja, a 
quantidade de amostras coletadas classificadas em cada nível de contaminação. 

(**) Entre os produtos submetidos a “refrigeração”, estavam 11 que foram congelados em freezer 
comum, muitos deles no dia anterior (apenas alguns tinham sido congelados de fato); inclui 
produtos que estavam em temperatura ambiente no momento da coleta, mas que haviam sido 
refrigerados ou congelados no dia anterior. 

(***) Valor de probabilidade pelo teste Exato de Fisher; impossível de calcular para Salmonella 
spp. pois precisa ter valores positivos nas duas linhas (pelo menos em uma coluna). 
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Observando-se os resultados das aves comercializadas no Modelo 

Existente, em relação aos tipos de aves (Tabela 7), nota-se que, no caso de 

Campylobacter spp., todos os tipos apresentaram o agente. Somente uma ave 

caipira e uma outra (garnizé) apresentaram resultado negativo, portanto, sem 

diferença significativa (p = 0,191). Com relação a L. monocytogenes, apenas uma 

galinha caipira e uma de descarte apresentaram resultado positivo, sem diferença 

significativa (p = 0,407). Salmonella spp. não foi detectada. 

 

 
TABELA 7 – Frequência dos microrganismos pesquisados por PCR(*) – conforme 

o tipo de aves –, em carcaças comercializadas em feiras urbanas do 
Distrito Federal. 

Microrganismos Resultado 
Tipo da ave 

p (****) 
Caipira Descarte (**) Outras (***) 

Campylobacter spp. 
Presença 33 (97,06) 6 (100,00) 3 (75,00) 

0,191 
Ausência 1 (2,94) 0 (0,00) 1 (25,00) 

L. monocytogenes 
Presença 1 (2,94) 1 (16,67) 0 (0,00) 

0,407 
Ausência 33 (97,06) 5 (83,33) 4 (100,00) 

Salmonella spp. 
Presença 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

- 
Ausência 34 (100,00) 6 (100,00) 4 (100,00) 

(*) Amostras dentro do Modelo Existente; valores entre parênteses referem-se aos percentuais 
dentro de cada modelo de abate; fora estão os valores absolutos, ou seja, a quantidade de 
amostras coletadas classificadas em cada nível de contaminação. 

(**) Aves de descarte de postura. 

(***) Outras linhagens de criação extensiva. 

(****) Valor de probabilidade pelo teste Exato de Fisher; impossível de calcular para Salmonella 
spp., pois precisa ter valores positivos nas duas linhas (pelo menos em uma coluna). 

 

 

No que se refere às cidades e às feiras onde foram coletadas as 

amostras para análise por meio da PCR (Tabela 8), apenas a Feira Permanente 

do Núcleo Bandeirante apresentou amostras negativas de Campylobacter spp. 

(2/5). Todas as demais cidades tiveram as amostras positivas para o patógeno. 

Em relação a L. monocytogenes, as únicas duas feiras onde foram encontradas 

amostras positivas foram a Feira do Produtor de Vicente Pires (1/5) e a Feira 

Permanente de Planaltina (1/3). Salmonella spp. não foi detectada. 
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TABELA 8 – Frequência dos microrganismos pesquisados por PCR(*) – conforme 

a Região Administrativa/cidade e feira –, em carcaças de aves 
comercializadas em feiras urbanas do Distrito Federal. 

RA (*) Nome da cidade Feiras (**) 
Campylobacter 

spp. 
L. 

monocytogenes 
Salmonella 

spp. 
Total 

analisado 

RA-II Gama FP (***) 3 0 0 3 

RA-III Taguatinga Tag. Norte 4 0 0 4 

RA-IV Brazlândia FP 2 0 0 2 

RA-VI Planaltina 
FP 3 1 0 3 

Arapoanga 1 0 0 1 

RA-VIII N. Bandeirante FP 3 0 0 5 

RA-IX Ceilândia 
Feira Central 6 0 0 6 

FP do P-Sul 6 0 0 6 

RA-X Guará FP 2 0 0 2 

RA-XI Cruzeiro FP 3 0 0 3 

RA-XII Samambaia 
FP SQ 202 1 0 0 1 

FP SQ 210 1 0 0 1 

RA-XV Rec. das Emas Outro local 1 0 0 1 

RA-XXI Riacho Fundo II FP 1 0 0 1 

RA-XXX Vicente Pires F. Produtor 5 1 0 5 

Presença   42 2 0 44 

(*) RA, Região Administrativa, Regional, equivalente a cidade. Não foi encontrado o produto na 
RA-I (Brasília), RA-XIII (Santa Maria), RA-XVI (Lago Sul), RA-XVII (Riacho Fundo), RA-XIX 
(Candangolândia), RA-XX (Águas Claras), RA-XXII (Sudoeste e Octogonal), RA-XXIII (Varjão), 
RA-XXIV (Park Way), RA-XXV (Setor Complementar de Indústria e Abastecimento), RA-XXVI 
(Sobradinho II), RA-XXVII (Jardim Botânico), RA-XXVIII (Itapoã), RA-XXIX (Setor de Indústria e 
Abastecimento) e RA-XXXI (Fercal). Não foi coletado na RA-V (Sobradinho), RA-VII (Paranoá), 
RA-XIV (São Sebastião) e RA-XVIII (Lago Norte). 

(**) Amostras analisadas dentro do Modelo Existente. 

(***) FP, feira permanente. 

 

 

Importante mencionar, também, que a infecção das aves por 

Campylobacter spp. não cursa com sinais clínicos aparentes e, por isso, é difícil 

identificar o patógeno nas granjas (RAMABU et al., 2004; FRANCHIN et al., 

2005). Por esse motivo, segundo FARIAS et al. (2012), não se observa lesão ou 

qualquer alteração visual em nenhuma das carcaças analisadas, embora seja 

possível detectar as bactérias nas amostras. Assim, a investigação microbiológica 

destas aves é que deveria ser relevante, principalmente pelos critérios de 

liberação ou condenação para consumo, atualmente adotados pelos Serviços de 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fercal&action=edit&redlink=1
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Inspeção, onde a visualização macroscópica quanto à forma, à cor e ao tamanho 

dos órgãos internos é o parâmetro principal e de ampla aplicação (BRASIL, 1998). 

De fato, embora a ausência de inspeção sanitária ante e post-mortem 

dos animais possa propiciar ao consumidor produtos fora dos padrões de 

identidade, qualidade e segurança (MENNUCCI, 2006) – o que se constatou no 

presente trabalho, pela ocorrência de abate de aves doentes juntamente com 

sadias (Quadro 1, Anexos) –, no entanto, quando se trata de perceber a 

contaminação microbiana, nota-se que não é suficiente a inspeção visual das 

aves. 

Desde as exigências para a implantação destas práticas pelos Estados 

Unidos em 1996, a contaminação de frango por Campylobacter spp. tem 

diminuído de 25 a 50% (GIBBENS et al., 2001; WHO, 2001). Antes disso, a 

positividade para Campylobacter apresentava-se maior em abatedouros que não 

empregavam medidas de biossegurança e controle de qualidade, o que deve 

servir de estímulo à aplicação das Boas Práticas, qualquer que seja a 

metodologia seguida pelos órgãos responsáveis ou pelos envolvidos, na adoção 

do Modelo Proposto ou de outros modelos aceitos oficialmente, por parte dos 

criadores ou dos abatedouros. 

No caso do Distrito Federal, é necessário agir de maneira contundente, 

no que diz respeito à precaução, para diminuir as taxas observadas de 

Campylobacter spp.; embora a frequência verificada também no Modelo Proposto, 

não deixa de ser satisfatório o resultado, pela magnitude da redução alcançada. 

Enquanto isso, a ocorrência de L. monocytogenes, embora a baixa prevalência, é 

preocupante; ressalte-se que sequer foi encontrada no Modelo Proposto. 

Segundo RISTORI et al (2008), não há medidas efetivas que possam 

controlar e eliminar Salmonella spp. em carnes de aves cruas em nenhum lugar 

do mundo. Entretanto, as agroindústrias trabalham com o propósito de reduzir e 

eliminar Salmonellae de seu ambiente, evitando assim a contaminação de lotes, 

disseminação e perpetuação da bactéria em seus processos operacionais, o que 

envolveria os sistemas de gestão da segurança de alimentos, a aplicação do 

PRP, alicerçados pela legislação nacional, bem como pelas exigências instituídas 

pelos países importadores de carne de aves (BRASIL, 2003; REZENDE et al., 

2008). 
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A contaminação do ambiente de criação das aves, das rações, dos 

planteis propriamente ditos, seja por transmissão horizontal ou vertical entre as 

aves, contribui, no entanto, para a introdução e perpetuação deste microrganismo 

nos abatedouros (CHANG, 2000). No caso do Distrito Federal, percebe-se que 

Salmonella spp. não representa um problema, particularmente para as criações 

alternativas (nem para as de descarte, embora o n seja baixo para dar suporte a 

esta afirmação, já que eram 6/44 as provenientes de granjas de postura). 

Com relação ao tipo de coleta de amostras (Tabela 9), observa-se que 

não houve diferença significativa (teste de McNemar) entre as modalidades para 

Campylobacter spp. (p = 0,099), sendo a acurácia de 75% e o índice kappa de 

0,433, considerado de moderada concordância. O suabe do líquido da 

embalagem apresentou sensibilidade de 75,47%, especificidade de 73,68%, valor 

preditivo positivo de 88,89%, e valor preditivo negativo de 51,85%. Por outro lado, 

o suabe pericloacal apresentou sensibilidade de 88,89%, especificidade de 

51,85%, valor preditivo positivo de 75,47%, e valor preditivo negativo de 73,68%. 

Para L. monocytogenes (Tabela 9), observa-se que não houve 

diferença significativa (teste de McNemar) entre os tipos de coleta (p = 0,999), 

sendo a acurácia de 98,61% e o índice kappa de 0,660, significando boa 

concordância. O diagnóstico pelo método do suabe embebido no líquido da 

embalagem apresentou sensibilidade de 100%, especificidade de 98,59%, valor 

preditivo positivo de 50%, e valor preditivo negativo de 100%. Por outro lado, a 

detecção pelo suabe pericloacal apresentou sensibilidade de 50%, especificidade 

de 100%, valor preditivo positivo de 100%, e valor preditivo negativo de 98,59%. 

Para Salmonella spp. (Tabela 9), o resultado de zero amostra positiva 

torna impossível a aplicação do teste estatístico de McNemar, bem como o 

cálculo do índice kappa, embora a concordância tenha sido total. Como não 

houve detecção do patógeno, nem por suabe do líquido da embalagem nem por 

suabe da cloaca, os indicadores são os mesmos: sensibilidade de 0%, 

especificidade de 100%, valor preditivo positivo de 0%, e valor preditivo negativo 

de 100%. 
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TABELA 9 – Indicadores de validade diagnóstica, na detecção de Campylobacter 

spp., L. monocytogenes e Salmonella spp., por suabe pericloacal ou 
do líquido da embalagem de carcaças de aves. 

Microrganismos Indicadores (*) 
Material coletado 

Cloaca Líquido 

Campylobacter spp. 

Sensibilidade 88,89% 75,47% 

Especificidade 51,85% 73,68% 

Valor preditivo positivo 75,47% 88,89% 

Valor preditivo negativo 73,68% 51,85% 

Índice kappa (**) 0,433 

Acurácia 75,00% 

p (***) 0,099 

L. monocytogenes 

Sensibilidade 50,00% 100,00% 

Especificidade 100,00% 98,59% 

Valor preditivo positivo 100,00% 50,00% 

Valor preditivo negativo 98,59% 100,00% 

Índice kappa (**) 0,660 

Acurácia 98,61% 

p (***) 0,999 

Salmonella spp. 

Sensibilidade 0,00% 0,00% 

Especificidade 100,00% 100,00% 

Valor preditivo positivo 0,00% 0,00% 

Valor preditivo negativo 100,00% 100,00% 

Índice kappa (**) - 

Acurácia 100,00% 

p (***) - 

(*) Cálculos de acordo com o Quadro 2 (Anexos). 

(**) Ver Quadro 4 (Anexos). Impossível calcular para Salmonella spp., embora a concordância seja 
total.  

(***) Valor de probabilidade pelo teste de McNemar. Impossível de calcular para Salmonella spp., 
pois precisa ter valores positivos nas duas linhas (pelo menos em uma coluna). 

 

 

 

FARIAS et al. (2012) analisaram amostras provenientes de 

abatedouros de Goiás, compostas por inglúvios (papo) e cecos, e encontraram 

3,75% positivos para Campylobacter spp. do total de amostras analisadas pelo 

método de ensaio imunoenzimático Vidas Campy, enquanto 8,75% do total foi 

detectado pela técnica de PCR. 
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Conforme BOTTELDOORN et al. (2008), a quantificação por protocolo 

de PCR está disponível para contagem de Campylobacter spp. em carcaças de 

aves. Contagem direta desse patógeno Q-PCR em tempo real pode ser útil para 

monitorar a carga inicial da carcaça no abatedouro. A técnica tem sensibilidade, 

especificidade elevada, e constitui um método rápido para investigar, por 

exemplo, se uma medida de intervenção tomada na granja resulta em menores 

níveis de contaminação da carcaça. Da mesma forma, estão disponíveis testes 

com alta sensibilidade para detecção de Salmonella spp. e diferenciação dos 

sorovares Typhimurium e Enteritidis para carne de frango, e que podem ser 

usados para triagem e análises rápidas de laboratório (ANDRADE et al., 2010; 

SAEKI et al., 2012). 

Nesse contexto, a comparação entre os tipos de coleta de amostra 

realizada no presente trabalho reveste-se de interesse porque se considera a 

PCR como sendo uma técnica que apresenta resultados seguros e robustos 

(Quadro 3, Anexos). Entretanto, há que se decidir qual a amostra a ser coletada, 

pois as diferentes regiões do corpo da ave possuem quantidades variáveis das 

bactérias, além de que alguns procedimentos do abate podem alterar essa 

distribuição. 

Por outro lado, os cartões de celulose utilizam tecnologia que simplifica 

o tratamento e processamento da amostra, o que, de fato, facilita o processo com 

um ganho de tempo em relação aos métodos tradicionais de extração para PCR 

(WHATMANN, 2010). Mas, no presente estudo, verificou-se que houve diferença 

na sensibilidade e demais indicadores, quando foram comparados os dois tipos 

de coleta por suabe pericloacal e por suabe do líquido da embalagem, tanto na 

pesquisa de Campylobacter spp. quanto na de L. monocytogenes (Tabela 9). 

Como não é possível fazer o imprint, já que há o risco de contaminar 

mais poços do cartão de celulose, e o suabe precisa estar úmido para fazer a 

coleta eficiente na região da cloaca ou outro local, pode-se umedecer o suabe 

com o líquido – fluido presente na embalagem – e esfregar na região cloacal para 

depois passar ao cartão. Assim, com a combinação dos dois tipos de coleta, 

pode-se eliminar o risco de não detectar o microrganismo-alvo. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A ocorrência de Campylobacter spp. nas carcaças de aves vendidas 

nas feiras do Distrito Federal pode ser considerada alta, o que preocupa, em 

virtude dos perigos envolvidos. L. monocytogenes foi encontrada somente no 

Modelo Existente, e em baixa frequência. Salmonella spp. não foi detectada em 

carcaças de aves proveniente de criações alternativas. 

A divisão dos miniabatedouros em dois ambientes, como no Modelo 

Proposto, deve ser acompanhada de educação e treinamento constante dos 

manipuladores, para assegurar a qualidade dos produtos de forma a não oferecer 

riscos para a saúde do consumidor. 

A comparação entre métodos de colheita pelo suabe pericloacal e 

suabe embebido em líquido revelou diferença na sensibilidade, sugerindo a 

combinação das duas formas de coleta no intuito de disponibilizar o máximo de 

DNA da amostra. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As pesquisas sobre qualidade de produtos não costumam trazer 

perguntas inovadoras em si, mas a resposta que se dá, no caso do presente 

trabalho, nunca foi antes sugerida: a simples divisão em dois ambientes pode 

ajudar a resolver, de forma eficiente, um problema que se arrasta pelas décadas 

de existência da capital federal. Há que se mencionar que outras cidades também 

apresentam o problema de abate de aves em feiras ou outros locais 

improvisados. No caso do exame pela Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) 

em tempo real, a originalidade está em poder escolher a melhor forma de coleta 

(ou o melhor material), ao ser constatada a eficiência de um deles ou, não sendo, 

a combinação deles. 

Apesar de existirem inúmeros artigos sobre abate de aves, são raros 

aqueles que abordam a forma “alternativa” proposta no presente estudo. Quase 

censitário, o levantamento analítico foi realizado em mais de duas dezenas de 

Regiões Administrativas (ou Regionais) do Distrito Federal (DF), equivalentes às 

cidades de um estado da Federação, sendo visitadas praticamente todas elas, até 

mesmo as que não possuíam o comércio de galinha ou frango caipira. 

Sabe-se que, na maioria dos países, ainda não existe regulamentação 

adequada de todas as atividades desenvolvidas no ambiente das feiras, e são 

quase inexistentes os procedimentos de fiscalização. No entanto, controlar o 

comércio ou a produção informal de alimentos é, sem dúvida, um objetivo mais 

fácil de alcançar do que acabar definitivamente com essa atividade, o que se 

mostra impossível, pois implicaria em contornarem-se fatores de ordem 

econômica, social, política e cultural, que exigiria uma mudança na mentalidade 

da população consumidora. 

Dessa maneira, se não vale a pena o esforço de “impedir” essa 

atividade, o seu controle pode, por outro lado, ser melhorado, por meio de uma 

legislação mais racional e, principalmente, de uma política de auditoria e inspeção 
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mais equilibrada e condizente com a realidade. Os serviços da Vigilância Sanitária 

(VISA) deveriam ser aplicados com sentido mais educativo do que fiscalizador, 

porém sempre com seriedade e rigor, devendo sua linguagem ser de fácil 

compreensão entre os fiscalizados. Por esse viés, a ação deve ser precisa, isto é, 

nem muito branda em certos aspectos, nem rigorosa demais, em outros. 

Além de divulgar e cobrar o que já está normatizado, os programas 

devem sensibilizar o profissional para adoção de Boas Práticas de Manipulação 

(BPM), no preparo e comércio de alimentos, pois o desafio do Poder Público é 

conciliar os interesses dos que recorrem às atividades informais como meio 

alternativo de sobrevivência e a necessidade de garantir a utilização adequada 

dos espaços públicos e o fornecimento de produtos seguros. 

O estímulo à implantação de frigoríficos dentro das normas de 

inspeção beneficiaria a todos, desde a população, que passaria a consumir um 

produto mais seguro, até os comerciantes, que poderiam agregar valor a seus 

produtos. A Administração Pública local poderia oferecer o terreno e criar as 

condições adequadas para os investidores da iniciativa privada interessados em 

construí-los. Outra proposta seria a construção de matadouros públicos, dentro 

das normas, com o fim de prestar o serviço aos proprietários, os quais levariam 

suas aves para o abate, tendo apenas os custos da operação. 

Contudo, a distância entre as várias Regionais torna difícil ao 

microempresário, que comercializa algumas dezenas de aves em um final de 

semana, realizar o transporte das mesmas de sua residência ou seu criadouro até 

outro local e, posteriormente, até a feira, além do eventual pagamento da taxa de 

utilização. Por outro lado, muitos estão dispostos a adotar o Modelo Proposto de 

construção de abatedouro. Acreditam que a adoção do novo modelo pode 

valorizar seus produtos, e já estão se adequando, antecipando-se à 

regulamentação, pois percebem a importância do uso do conhecimento 

tecnológico adequado, além da educação sanitária e da consciência relativa às 

normas de Saúde Pública. 

Nesse processo, devem participar todos os representantes vinculados 

à avicultura alternativa e à sanidade aviária. A própria Vigilância Sanitária deve 

reunir-se com seus auditores (inspetores), bem como com os órgãos ligados ao 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) ou à Secretaria de 
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Agricultura (SEA), por meio da Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem 

Vegetal e Animal (DIPOVA), no caso do Distrito Federal, e órgãos afins, para 

discutir a gravidade do problema e traçar um plano de ação, com a adaptação dos 

participantes do novo modelo (Proposto) a níveis de contaminação que diminuam 

gradativamente; sem abrir mão da inspeção pré-abate e, eventualmente, pós-

abate, em pontos fixos, não se admitindo a possibilidade de abate em residências. 

Paralelamente, todos os proprietários devem ser conscientizados da 

necessidade do enquadramento às exigências sanitárias para seu crescimento e 

legalização. Os interessados podem receber também consultoria técnica em 

vacinação, vermifugação, seleção e reprodução de aves, higiene dos aviários, 

alimentação das aves e fabricação de ração alternativa, compra de equipamentos 

adequados e de boa qualidade, entre outros temas. 

Além da programação de treinamentos coletivos para proprietários e 

colaboradores em BPM, visando torná-los aptos à manipulação higiênica, urge a 

adoção de medidas preconizadas pela Vigilância Sanitária, devendo os 

estabelecimentos ser mantidos livres de insetos, roedores e quaisquer outras 

pragas. No caso do abate de aves de descarte, somente seria permitida a venda 

de aves vivas procedentes de estabelecimentos (granjas ou chácaras) 

monitorados e certificados pela SEA-DF e de estabelecimentos comerciais que 

atendam às exigências legais, inclusive com Guia de Trânsito Animal (GTA). Além 

disso, o consumidor deve ser informado de que não se trata de ave “caipira”. 

O abate realizado em feiras pode ser melhorado. Ainda que a questão 

não se resolva a curto prazo, é necessário, o mais rapidamente possível, zelar 

pelo bem-estar da população, que busca um produto seguro do ponto de vista 

sanitário e tecnológico. Tais abatedouros devem receber atenção especial porque 

podem, muitas vezes, ser adaptados. Embora o abate clandestino não pudesse 

existir, se não há qualquer intenção de impedi-lo, é necessário intervir, 

regulamentando sua situação. 

A divisão em dois ambientes, simples e de baixo custo, se comparado 

ao custo de implantação de um abatedouro industrial ou mesmo público, torna o 

trabalho muito mais higiênico. Mas devem ser também implementadas medidas 

educativas e de treinamento dos manipuladores. Além disso, o abate deve ser 

seguido de refrigeração das carcaças, operação imprescindível à manutenção da 
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qualidade bacteriológica. Somente as aves imediatamente entregues ao 

consumidor, no momento da comercialização – o que só é possível nesse tipo de 

comércio – podem prescindir do resfriamento. Ademais, percebe-se que o 

problema mais grave relacionado aos procedimentos de abate é a manipulação 

“de fundo de pia”. Isso pode ser solucionado com a adoção da evisceração e 

cortes feitos com a carcaça pendurada em ganchos higienizados a cada ave, o 

que pode ser objeto de novo estudo. 

Os órgãos relacionados com a Vigilância Sanitária têm elementos 

suficientes para uma eventual regulamentação da atividade de abate, de forma 

que os estabelecimentos com área suficiente e infraestrutura disponível possam 

realizar alterações em seu fluxograma e instalações, ou certificar-se da 

impossibilidade de adaptar-se, definindo como única forma de intervenção 

admissível a interdição. Assim, embora o abate irregular não pudesse existir por 

tratar-se de uma atividade ilegal, é possível sua aceitação, e seu fechamento 

pode não ser a única forma de intervenção admissível. 

O que se busca é a adequação dos estabelecimentos às normas e aos 

padrões de sanidade dos serviços oficiais de Vigilância e das entidades de defesa 

do consumidor. As alternativas apresentadas devem produzir resultados a curto e 

médio prazo, esperando-se um ganho de qualidade higiênica dos produtos 

colocados à venda ao consumidor, o que implica, diretamente, na diminuição dos 

riscos de DVAs causadas pelo consumo de carne de frango contaminada. 

Por meio de uma gestão eficiente, a Vigilância Sanitária deve buscar 

uma nova forma de administrar a solução dos problemas, ao tempo em que o 

microempresário deve ser levado a compreendê-los melhor. Em contrapartida, 

tendo em vista o problema abordado, sendo claras as dificuldades de 

implementação de políticas voltadas para a construção de abatedouros regulares, 

no caso do Distrito Federal, e considerando que os custos das alterações são 

indiscutivelmente menores, pode-se optar pela alternativa proposta no presente 

estudo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 1 – Croqui com as exigências mínimas para participar do grupo teste. 

 
1. Área “suja”; 2) Área “limpa”; 3) Gaiolas (externas); 4) Depósito de penas e vísceras (externo); 5) 
Portas (exclusivas para cada área); 6) Armários (embutido sob a pia, na área “limpa”); 7) Cones 
para sangria; 8) Fogão (pode ser substituído por maçarico e mergulhão); 9) Panela para escalda; 
10) Tanque ou pia com água corrente; 11) Bancada e portinhola para comunicação com a área 
“limpa”; 12) Depenadeira; 13) Lixeiras com tampa de acionamento por pedal; 14) Botijão de gás 
(externo); 15) Parede da área “suja”, com tela milimétrica na parte superior; 16) Parede da área 
“limpa”, vedada até o teto; 17) Containners para penas e vísceras; 18) Bancada de aço inoxidável; 
19) Tábua lavável; 20) Aparelho de ar condicionado; 21) Freezer ou refrigerador. 

 

Fonte: MOURA, L. A. Novo modelo de construção de miniabatedouro para aves, projetado para 
feiras urbanas. Centro de Estudos em Vigilância Sanitária. Brasília: CEVS, 2010. Disponível 
em: http://www.slideshare.net/luismourapve/moura-la-novo-modelo-de-construo-de-miniabatedou 
ro-para-aves-projetado-para-feiras-urbanas-centro-de-estudos-em-vigilncia-sanitria-braslia-cevs-
2010. Acesso em: 17 abr. 2012. 

http://www.slideshare.net/luismourapve/moura-la-novo-modelo-de-construo-de-miniabatedou
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QUADRO 1 – Condições de manipulação verificadas no Modelo Existente de 
abate e recomendações dadas no Modelo Proposto, nas diferentes 
etapas do abate em feiras urbanas do Distrito Federal. 

Etapa do abate 
 Modelo 

Item Existente Proposto 

1. Pré-abate 

1.1 
Utilização de rotas alternativas 
para trânsito de aves vivas de 

outros estados 
Uso de GTA (*) 

1.2 
Escolha da ave a ser abatida 

pelo proprietário ou funcionário 
Escolha da ave pelo cliente 

1.3 
Aves vivas mantidas em 

gaiolas apertadas 
Uso de gaiolas de tamanho 

adequado (*) 

1.4 
Aves defecam umas nas 

outras 
Instalar coletor das fezes entre 
um andar e outro da gaiola (*) 

1.5 
Gaiolas sujas e mal 

conservadas 
Higienização eficiente e 

reparo das gaiolas 

1.6 Aves comendo nas gaiolas Jejum pré-abate (*) 

1.7 

Recipientes de água, garrafas 
pet cortadas ou peças 

plásticas deterioradas e 
higiene inadequada 

Recipientes limpos e íntegros 
(*) 

1.8 Excesso de aves por gaiola Número adequado de aves (*) 

1.9 
Gaiolas muito baixas 

(condição de constante 
estresse) 

Altura adequada das gaiolas 
(*) 

1.10 
Mistura de galinhas com 

angola, patos, marrecos e 
pombos 

Separação das espécies de 
aves 

1.11 
Uso de produtos para eliminar 

piolhos e outros parasitas 

Deixar o uso (aves 
escaldadas, e ambiente 

higienizado diversas vezes por 
dia) (*) 

1.12 
Sem inspeção prévia (abate 
de aves doentes juntamente 

com sadias) 

Separação das visivelmente 
doentes (avaliação por técnico 

capacitado) 

2. Sangria 

2.1 Colocada no cone, muitas 
aves defecam e as fezes são 

lançadas até o teto 

Proteção sobre os cones com 
as aves em sangria (*). 

Área “limpa” continua limpa! 

2.2 
Uso de facas com pouco corte 

(degola mais demorada) 

Uso de facas com corte bem 
afiado (realizar o processo de 

forma mais eficiente) (*) 

2.3 Corte de traqueia e esôfago 
Certificar-se de não seccionar 

a traqueia (não contaminar 
com exsudato respiratório) 

2.4 
Coleta em recipiente plástico, 

segurando ou não a cabeça da 
ave 

Coleta diretamente em saco 
transparente de primeiro uso, 
segurando a cabeça da ave 

2.5 
Sangue entregue 

posteriormente (conservado 
fora de refrigeração) 

Sangue entregue 
imediatamente (conservar sob 

refrigeração ou descartar) 

3. Escalda 3.1 
Água reaproveitada para 

diversas aves 
Troca a cada abate (máximo a 

cada duas aves) 
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3.2 Uma vasilha para escalda 
Pelo menos duas vasilhas 

disponíveis 

4. Depena 

4.1 
Penas espalhadas por todo 
lado (molhadas, grudam nas 

paredes e teto) 

Limpeza mais frequente. 
Área “limpa” continua limpa! 

4.2 
Ave viva deixada dentro ou 
sobre equipamentos (pode 

defecar) 

Observar o fluxograma (entra 
na área “suja” e vai direto para 

o cone de sangria) 

5. Chamuscagem 

5.1 
Operação descuidada ou 

demorada 

Cuidado com a quantidade de 
álcool ou com o tempo, para 

não queimar demais nem 
queimar as mãos (*) 

5.2 
Uso de luvas (aparentar 

higiene) 
Nunca usar luvas de borracha 

ou plásticas 

5.3 

Depois de chamuscadas, aves 
colocadas em um balde 

contendo água (contaminação 
de outras carcaças) 

Eliminar o uso, ou a água 
deve ser trocada entre cada 
ave para não contaminar (*) 

6. Lavagem 

6.1 
Uso de “bucha” para esfregar 
e retirar os restos das penas e 

pele queimadas 

Fazer sanitização adequada 
para não contaminar (trocar a 
cada ave é impraticável) (*) 

6.2 

Lavagem final com água 
contaminada com sangue e/ou 
outras sujidades, ou com água 
de qualidade não controlada 

Utilizar água adicionada de 
saneantes ou água limpa de 

qualidade controlada (*) 

7. Higiene 
pessoal e 
uniformes 

7.1 
Uniformes sujos ou roupas 

inadequadas 

Uniformes próprios e limpos, 
inclusive gorros, aprovados 

pelo órgão fiscalizador 

7.2 Falta de higiene das mãos 
Entre uma ave e outra, lavar 

as mãos (*) 

7.3 
Manipulação de dinheiro e 

outros produtos 
Manipulação de dinheiro 

vedada 

8. Equipamentos 
e produtos 

8.1 Produtos desprotegidos 
Produtos conservados ao 

abrigo de contaminações de 
qualquer natureza (*) 

8.2 
Uso de panos sujos para 

pegar objetos 
Usar somente luvas-térmicas 

ou pegadores (*) 

8.3 Uso de panos para “limpar” Usar somente papel-toalha (*) 

8.4 Falta de higiene geral 
Lavar, inclusive, depenadeira 

e cones da área “suja” (*) 

8.5 
Falta de higiene no local de 

manipulação 

Entre uma e outra 
manipulação, lavar a bancada 

e passar água sanitária (*) 

9. Conservação e 
exposição do 

produto 

9.1 

Abate realizado previamente 
(ave exposta em saco 

transparente, pendurada na 
área de vendas ou sobre um 

balcão, sem refrigeração 

Somente realizar a venda 
imediatamente após o abate 

ou refrigerar ou congelar todas 
as que não tenham comprador 

imediato (*) 

9.2 

Aves não comercializadas 
posteriormente congeladas 

para serem vendidas em dias 
seguintes 

Produto recém-abatido 
refrigerado, mantido em 
geladeira ou freezer (*) 

9.3 Adição de corante de padaria Não adição de qualquer 
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para dar uma tonalidade 
semelhante à das aves 

caipiras 

produto. Venda somente de 
aves caipiras 

9.4 

Venda em caixas de isopor, 
sobre carrinhos com roda, sem 

gelo ou qualquer tipo de 
conservação 

Comercialização somente nas 
bancas onde haja abate 

9.5 
Colocado em bandeja de 

isopor, embalagem plástica 
transparente ou outra 

Apenas embalagens plásticas 
de primeiro uso 

9.6 Sem identificação do produto 
Rotulagem do produto 

embalado com procedência (*) 

10. Estrutura e 
aspectos 

higiênicos do 
local e dos 

equipamentos 

10.1 
Espaço insuficiente, sem fluxo 

adequado 
Espaço e fluxo adequados 

10.2 
Sem acesso a sanitários e 

vestiários 
Acesso a sanitários e 

vestiários (*) 

10.3 
Ausência ou má utilização 

(superlotação) dos 
equipamentos de refrigeração. 

Aquisição de equipamentos de 
refrigeração 

10.4 
Equipamentos sem 

manutenção (vidro quebrado, 
borrachas danificadas). 

Troca de vidros e peças 
danificadas 

10.5 
Facas e utensílios sujos ou 

mal higienizados 
Facas limpas, esterilizadas em 

água fervente (*) 

10.6 
Mau-cheiro e presença de 

moscas 
Higienização e desinsetização 

10.7 
Ausência de equipamentos de 

medição 
Termômetro para medir a 
temperatura dos produtos 

11. Qualidade da 
água 

11.1 Sem controle da água Água tratada 

11.2 
Sem reservatório, e guarda em 

algum recipiente 
Reservatório de água (*) 

11.3 
Sem recipiente, e usa de 

algum vizinho 
Vem direto da empresa de 

saneamento 

11.4 Não faz desinfecção 
Produtos destinados à 

desinfecção de água (*) 

12. Boas práticas 

12.1 Sem BPM 
Aplicação das metodologias 

de BPM e do APPCC (*) 

12.2 
Sem controle de operações e 

manutenção 

Adoção de planilhas de 
medição de temperatura, 

controle de limpeza (*) 

12.3 
Sem controle de saúde do 

trabalhador 

Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) (*) 

(*) Foram feitas apenas recomendações; mas não se verificou o seu exato cumprimento. 
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QUADRO 2 – Indicadores da estimativa de validade de um exame diagnóstico: 
definição e cálculo. 

Indicadores Definição Cálculo 

Acurácia (%) (*) 

verdadeiros positivos + verdadeiros negativos 

verdadeiros positivos + falsos positivos + falsos 
negativos + verdadeiros negativos 

(a + d) / (a + b + c + d) x 100 

Sensibilidade (%) 
verdadeiros positivos 

verdadeiros positivos + falsos negativos 
a / (a + c) x 100 

Especificidade (%) 
verdadeiros negativos 

falsos positivos + verdadeiros negativos 
d / (b + d) x 100 

Valor Preditivo 
Positivo (VPP) (%) 

verdadeiros positivos 

verdadeiros positivos + falsos positivos 
a / (a + b) x 100 

Valor Preditivo 
Negativo (VPN) (%) 

verdadeiros negativos 

verdadeiros negativos + falsos negativos 
d / (c + d) x 100 

Prevalência (%) 

verdadeiros positivos + falsos negativos 

verdadeiros positivos + falsos positivos + falsos 
negativos + verdadeiros negativos 

(a + c) / (a + b + c + d) x 100 

Concordância 
kappa 

proporção de concordâncias observadas – esperadas 

1 – proporção de concordâncias esperadas 

[(a + b) x (a + c) + (c + d) x (b 
+ d)] / (a + b + c + d)

2
 (**) 

(*) Ou acuidade ou concordância bruta. 

(**) Fórmula do cálculo das proporções esperadas (Pe). 
 
 
Fonte: Modificado de MOURA, L. A. Qualidade de Produtos Alimentícios de Origem Animal, no 
Distrito Federal. 2000. 109 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Faculdade de 
Saúde, Universidade de Brasília, Brasília. 
 

 

 

QUADRO 3 – Avaliação da validade de um teste diagnóstico. 

Teste 
Padrão ouro  

Presença Ausência Total 

Presença 
a 

(verdadeiro positivo) 

b 

(falso positivo) 

a+b  

(positivos) 

Ausência 
c 

(falso negativo) 

d 

(verdadeiro negativo) 

c+d 

(negativos) 

Total 
a+c 

(positivos) 

b+d 

(negativos) 

a+b+c+d 

(total) 

 
 
Fonte: Adaptado de PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: GUANABARA 
KOOGAN, 2006. 583p 
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QUADRO 4 – Graus de concordância do índice kappa. 

Faixas Valor Grau de concordância 

1 < 0,0 Sem concordância 

2 0,0 - 0,2 Insignificante 

3 0,2 - 0,4 Baixa 

4 0,4 - 0,6 Moderada 

5 0,6 - 0,8 Boa 

6 0,8 – 1,0 Muito boa 

 
Fonte: Adaptado de LANDIS, J.; KOCH, G. The measurement of observer agreement for 
categorical data. Biometrics, Hoboken, v. 33, p. 159-174, 1977. 

 

 


