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RESUMO 

CÊ, Elton Rodrigo. Influência das etapas do processo de abate de suínos na 
prevalência de patógenos e níveis de microrganismos indicadores de 
qualidade e higiene. 2016. 87 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia 
de Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2016.  

O processo de abate de suínos envolve diversas operações que podem influenciar a 
qualidade microbiológica das carcaças. Sendo assim, a compreensão do processo 
de abate sobre os aspectos microbiológicos é necessário para a implementação e 
avaliação de pontos críticos de controle. O controle microbiológico do processo de 
abate deve envolver a determinação da prevalência de patógenos e dos níveis de 
microrganismos indicadores de qualidade e higiene. Assim, este estudo teve como 
objetivo analisar a influência das etapas de abate sobre os níveis microbiológicos 
das carcaças. Adicionalmente, avaliar se existe correlação entre a presença de 
patógenos (Salmonella spp. e Listeria monocytogenes) e microrganismos 
indicadores (aeróbios mesófilos, coliformes totais, Escherichia coli e 
Enterobacteriaceae). Uma alta soroprevalência de Salmonella foi encontrada nos 
suínos ao início do abate (57,49 %). Enquanto a prevalência de Salmonella nas 
carcaças na etapa inicial do abate foi de 26,67 % e na etapa final de 1,11 %. L. 
monocytogenes somente foi detectada após as etapas de lavagem final e 
resfriamento, com uma prevalência de 21,11 e 8,89 %, respectivamente. Os níveis 
de aeróbios mesófilos, Enterobacteriaceae, coliformes totais e Escherichia coli no 
início do processo de abate foram de 4,25 ± 0,37; 1,25 ± 0,38; 1,10 ± 0,35 e 0,86 ± 
0,36 log UFC/cm2, respectivamente. Já no final do processo os níveis foram 
menores variando entre 0,16 a 2,70 log UFC/cm2. A etapa que resultou na maior 
redução microbiana foi a escaldagem. A depiladeira é uma etapa crítica, onde os 
níveis de contaminação aumentaram significativamente em relação ao início do 
processo (p < 0,05). A evisceração não se mostrou uma etapa crítica sobre o 
aumento dos níveis microbianos. Contrariamente, a etapa de lavagem final, 
apresentou um aumento significativo (p < 0,05) sobre os níveis de aeróbios 
mesófilos, coliformes totais, E. coli e enterobactérias (0,30; 0,36; 0,27 e 0,42 log 
UFC/cm2, respectivamente), Salmonella spp. e L. monocytogenes. O resfriamento 
das carcaças contribui significativamente para a redução dos níveis microbiológicos, 
trazendo-os para níveis inferiores a todas as etapas do processo, exceto para a 
etapa de escaldagem. Dos quatro grupos de indicadores avaliados, nenhum 
apresentou correlação com a presença de Salmonella spp. e L. monocytogenes (p < 
0,05). Os resultados obtidos indicam a existência de etapas da cadeia de produção 
que se apresentam como críticas do ponto de vista sanitário, o que implica na 
necessidade de implementação de ações no processo para reduzir os níveis 
microbiológicos. 

Palavras-chave: Salmonella spp. Listeria monocytogenes. Escherichia coli. 
Enterobacteriaceae. Abate de suínos. 

 



 

 

ABSTRACT 

CÊ, Elton Rodrigo. Influence of pig slaughter process in the pathogens 
prevalence and levels of quality and hygiene indicator microorganisms. 2016. 
87 l. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia de Alimentos) – Federal 
Technology University - Paraná. Londrina, 2016.  

The pig slaughter process involve different steps that can influence the 
microbiological quality of carcasses. At this, the understanding of the slaughter 
process on the microbiological aspects is necessary for the implementation and 
evaluation of critical control points. The microbiological control of the slaughter 
process should involve the evaluation of pathogens prevalence and levels of quality 
and hygiene indicator microorganisms. This study aimed at investigating the 
influence of steps slaughter process on the microbiological levels of pig carcasses, 
and evaluate  if there is correlation between pathogens (Salmonella spp. and Listeria 
monocytogenes) and indicators (aerobic mesophilic counts, total 
coliforms, Escherichia coli and Enterobacteriaceae) microorganisms. A 
high Salmonella soroprevalence in pigs were founded before the slaughter (57.49 
%). While the Salmonella prevalence in carcasses at the initial stage of the slaughter 
was 26.67 % and in the final stage 1.11 %, L. monocytogenes was detected only in 
the final washing and cooling steps, with a prevalence of 21.11 and 8.89 %, 
respectively. The aerobic mesophilic counts, Enterobacteriaceae, total coliforms 
and E. coli levels in initial steps of slaughter process were 4.25 ± 0.37; 1.25 ± 0.38; 
1.10 ± 0.35 and 0.86 ± 0.36, respectively. At the end of slaughter process the results 
were lower (ranging from 0.16 at 2.70 log CFU/cm2). The step that most reduced 
microbiological levels was the scalding. The dehairing was a critical step that led to a 
significant increase of microorganisms levels in the process (p < 0.05). The 
evisceration not proved to be a critical step on the increase of microbial levels, 
differently of the final washing, which showed significant increases (p < 0.05) over the 
levels of aerobic counts, total coliforms, E. coli and enterobacterias (0.30; 0.36; 0.27 
and 0.42 log respectively) and Salmonella spp. and L. monocytogenes. The chilling 
contributes significantly to the reduction of microbiological levels of carcasses, 
bringing them to levels below the all process stages, with the exception of scalding. 
No correlation between the hygiene indicator microorganisms used and presence of 
Salmonella spp. and L. monocytogenes were obtained (p < 0.05). The results show 
that steps in the process are critical to the sanitary profile, which implies the need to 
implement actions in the process to reducing the microbiological levels. 
 

Keywords: Salmonella spp. Listeria monocytogenes. Escherichia coli. 
Enterobacteriaceae. Pig slaughter. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A suinocultura está entre as atividades agropecuárias mais importantes do 

Brasil, tanto pelo tamanho de seu rebanho, um dos maiores do mundo, como pela 

importância econômica exercida pela atividade (IBGE, 2014). Segundo dados da 

ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), no ano de 2014, a suinocultura 

brasileira produziu 3.471 milhões de toneladas de carne suína. No cenário mundial 

atual, o Brasil figura como o quarto maior país produtor e exportador de carne suína 

(ABPA, 2015).  

O comércio internacional de proteína animal constitui-se como um segmento 

de mercado altamente competitivo, cuja qualidade e sanidade dos produtos 

configuram-se como diferenciais para manutenção e expansão dos mercados 

(ABPA, 2015). A carne suína é constantemente associada a surtos de doenças em 

humanos, em função de problemas de contaminação microbiológica que são 

decorrentes principalmente da presença de Salmonella spp. (ARGUELLO et al., 

2013; HERNÁNDEZ et al., 2013; KICH et al., 2005; OJHA; KOSTRZYNSKA, 2007).  

Ações preventivas para combater este problema acontecem com a 

implementação de programas de APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle) nos processos de abate e industrialização de carne e estas precisam ser 

subsidiadas por dados microbiológicos (ALGINO et al., 2009; LORETZ; STEPAHN; 

ZWEIFEL, 2010; MILIOS; DROSINOS; ZOIOPOULOS, 2014). Assim, para uma 

avaliação microbiológica consistente, que apoie e fundamente o APPCC, 

usualmente realizam-se análises de microrganismos indicadores de qualidade, tais 

como, a contagem de aeróbios mesófilos, Enterobacteriaceae, Escherichia coli e 

coliformes totais (MILIOS; DROSINOS; ZOIOPOULOS, 2014). Adicionalmente, faz-

se necessária a detecção de microrganismos patogênicos como a Listeria 

monocytogenes e a Salmonella, que são bactérias comumente encontradas como 

contaminantes em carne suína (LINDBLAD et al., 2007; ZWEIFEL et al., 2012). 

O complexo processo de abate de suínos envolve uma série de operações, 

desde a chegada dos animais ao abatedouro até a obtenção do produto final 

(BUNCIC; SOFOS, 2012). Assim, neste processo industrial, um grande número de 

animais dentro da linha de abate pode contribuir para a ocorrência de 

contaminações microbianas cruzadas e diretas entre as carcaças (BUNCIC; SOFOS, 
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2012). Adicionalmente, a superfície de carcaças pode carregar vários tipos e níveis 

de microrganismos, fazendo com que as etapas de abate impactem no controle dos 

pontos críticos do processo que visam prevenir, reduzir ou eliminar os perigos 

microbiológicos (CHOI et al., 2013; PEARCE et al., 2004). 

Neste contexto, vários estudos foram realizados avaliando a influência das 

etapas de abate sobre o desempenho microbiológico, principalmente no que diz 

respeito à prevalência de Salmonella (PEARCE et al., 2004). Na linha de abate de 

suínos as etapas de escaldagem, flambagem, evisceração, lavagem e resfriamento 

foram investigadas em diferentes trabalhos, onde a prevalência de Salmonella, 

níveis de E. coli e aeróbios mesófilos foram avaliados (ARGUELLO et al., 2012; 

BOTTELDOORN et al., 2003; DELHALLE et al., 2008; HERNÁNDEZ et al., 2013; 

LIMA et al., 2004; MANNION et al., 2012; SEIXAS et al., 2009). 

Entretanto, frente ao apresentado na literatura e os desafios microbiológicos 

que o processo impõe sobre o produto final, faz-se importante a realização de um 

mapeamento mais minuncioso das etapas, avaliando não apenas o efeito do 

processo sobre a prevalência de Salmonella, mas também sobre os níveis dos 

demais microrganismos que apresentam importância no processo.  

Dentro deste contexto, o trabalho pretendeu mapear as importantes etapas 

do processo de abate de suínos, objetivando avaliar a influência das mesmas sobre 

o nível de prevalência de Salmonella spp., L. monocytogenes, e a contagem de 

microrganismos indicadores em carcaças de suínos, além de avaliar a correlação 

entre a presença de Salmonella spp. e os níveis de microrganismos indicadores 

presentes. 

Com base nas respostas coletadas pelo estudo, pretendeu-se aumentar o 

conhecimento sobre a influência das diferentes etapas do processo sobre os 

aspectos microbiológicos. Estas informações podem contribuir com a tomada de 

medidas assertivas no intuito de reduzir os riscos do ponto de vista da segurança 

alimentar. 
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2   OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a influência das diferentes etapas do processo de abate de suínos 

sobre a qualidade microbiológica das carcaças, através da determinação da 

prevalência de Salmonella spp., Listeria monocytogenes e níveis de microrganismos 

indicadores de qualidade e higiene. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Investigar a soroprevalência de Salmonella spp. em lotes de suínos no 

início do abate; 

 Examinar a qualidade microbiológica de carcaças suínas, coletadas após 

diferentes etapas do processo de abate (sangria, escaldagem, depiladeira, 

flambagem, lavagem do toalete externo, evisceração, inspeção oficial, 

lavagem final e resfriamento); 

 Determinar a prevalência de patógenos (Salmonella spp. e Listeria 

monocytogenes) de carcaças suínas nas diferentes etapas do processo; 

 Mensurar os níveis de microrganismos indicadores de qualidade e higiene 

(Contagem de aeróbios mesófilos, Escherichia coli, coliformes totais e 

Enterobacteriaceae) nas amostras de carcaça suína nas diferentes etapas 

do processo; 

 Avaliar a influência da distância geográfica entre as granjas e o 

abatedouro nos níveis microbiológicos das carcaças no momento do 

abate; 

 Definir o grupo de microrganismos indicadores que melhor representa as 

condições de qualidade e higiene do processo de abate de suínos e sua 

correlação com a presença de Salmonella spp. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 PRODUÇÃO E MERCADO DA CARNE SUÍNA 

 

 

Dentre as diferentes fontes de proteína animal disponíveis para a alimentação 

humana, a carne suína aparece como uma das principais, tanto pelo aspecto de sua 

disponibilidade, como pelos níveis de consumo (USDA, 2016). De acordo com dados 

da FAO (2013), em 2010 a carne suína figurava como o tipo de proteína animal com 

maior volume de produção a nível mundial, ultrapassando 90 milhões de toneladas. 

Este aumento no consumo de carne deve-se ao aumento na demanda mundial e 

que países em desenvolvimento da Ásia tiveram um aumento de 3 % ao ano no 

consumo deste produto (FAO, 2013). 

No ano de 2014, a produção mundial de carne suína foi de 110.606 milhões 

de toneladas, tendo a China como maior país produtor e o Brasil como o quarto 

maior país produtor em volume (Tabela 1) (ABPA, 2015). Dados do USDA revelaram 

que no ano de 2015 atingiu-se uma produção de 111.458 milhões de toneladas, 

superando o volume de 2014 e projeta para 2016 um volume maior que poderá 

chegar a 111.962 milhões de toneladas (USDA, 2016).  

 

 

Tabela 1 – Produção mundial de carne suína nos diferentes centros produtores em 2014. 

País Produtor China 
União 
Europeia 

Estados 
Unidos 

Brasil Rússia Outros 

Volume produzido (mil 
toneladas) 

56.500 22.400 10.329 3.344 2.650 15.383 

Produção mundial (%) 51,08 20,25 9,34 3,02 2,40 13,91 

 Fonte: Adaptado de ABPA, 2015. 

 

 

 Já a exportação mundial da carne suína ultrapassou 6.800 milhões de 

toneladas, tendo os Estados Unidos como o principal país exportador no ano de 

2014. O Brasil aparece como o quarto país que mais exporta carne suína, tendo 

comercializado um volume superior a 500 mil toneladas no mesmo ano. Os 

principais mercados exportadores com seus respectivos volumes comercializados 

estão apresentados na Tabela 2 (ABPA, 2015). 
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Tabela 2 – Comércio internacional da carne suína em 2014. 

País Exportador 
Estados 
Unidos 

União 
Europeia 

Canadá Brasil China Outros 

Volume exportado (mil 
toneladas) 

2.321 2.150 1.180 505 275 425 

Comércio mundial (%) 33,85 31,36 17,21 7,37 4,01 6,20 

Fonte: Adaptado de ABPA, 2015. 

 

 

Nos últimos seis anos houve um aumento da produção de carne suína no 

Brasil, sendo que em 2014 foram produzidas mais de 3,47 milhões de toneladas 

(Figura 1) (ABPA, 2015). Uma das possíveis razões para o aumento do volume 

produzido é o aumento do consumo per capita da carne suína. Segundo dados dos 

últimos dez anos, houve um aumento de consumo na ordem de 2,7 kg por habitante, 

atingindo em 2014 uma média de 14,6 kg (Figura 2) (ABPA, 2015). 

 

 

 

Figura 1 - Avanço da produção de carne suína no Brasil no período 2010 a 2014. 

Fonte: Adaptado de ABPA, 2015. 
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Figura 2 – Evolução do consumo per capita (kg) de carne suína no Brasil. 

Fonte: Adaptado de ABPA, 2015. 

 

 

 A suinocultura constitui-se como uma das principais atividades agropecuárias 

no Brasil. Dados do MAPA dão conta que a atividade encontra-se entre as quatro 

principais atividades agropecuárias, em termos de faturamento. Nos anos de 2014 e 

2015, a produção de suínos respondeu por receitas na ordem de 12,29 e 12,76 

bilhões de reais, respectivamente (BRASIL, 2016).  

O Brasil possui volumes de exportação anuais superiores a 500 milhões de 

toneladas desde o ano de 2004 no comércio internacional de carne suína (Tabela 3) 

e os principais produtos exportados são cortes (82,65 %), miúdos (12,14 %), 

carcaças (2,02 %) e preparados (1,91 %), além de outros produtos em menor 

volume, como tripas, salgados, peles e outros. Os principais mercados importadores 

da carne suína brasileira são o Oriente Médio, União Europeia, Rússia e Argentina 

(ABPA, 2015).  

 

 

Tabela 3 – Desempenho das exportações brasileiras. 

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Volume 
exportado (mil 
toneladas) 

509,8 625,1 528,2 606,5 529,4 607,5 540,4 516,4 581,5 517,3 505 

Fonte: Adaptado de ABPA, 2015. 

 

 

Santa Catarina é o estado brasileiro com maior produção de carne suína, 

sendo responsável por 26,68 % do número de animais abatidos, seguido pelo Rio 
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Grande do Sul e Paraná, com 22,31 e 20,04 % do número de animais abatidos, 

respectivamente. Juntos, os três estados da região sul representam a maior parte da 

produção brasileira, somando 69,03 % do abate nacional (ABPA, 2015). O estado de 

Santa Catarina é responsável por cerca de 25 % da produção industrial de carne 

suína produzido no país; nos anos de 2013 e 2014, volumes de 790,3 e 854 mil 

toneladas foram produzidas, respectivamente (EPAGRI, 2015).  

Referente ao rebanho brasileiro, 49,3 % está estabelecido na região sul do 

país, tendo Santa Catarina como o estado detentor do maior rebanho, respondendo 

por 37 % dos volumes exportados pelo país (IBGE, 2014). Figuram ainda como 

principais estados exportadores do país o Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo (Figura 3). No ano de 2014, Santa Catarina 

respondeu por 34,3 % das receitas obtidas pelo Brasil com a exportação de carne 

suína. As receitas oriundas da exportação da carne suína catarinense 

corresponderam a 6,6 % do produto interno do estado e 0,7 % do país (EPAGRI, 

2015).  

 

 

 

Figura 3 – Estados brasileiros exportadores de carne suína em 2014. 

Fonte: Adaptado de ABPA, 2015. 

 

 

 A distribuição da produção de suínos em Santa Catarina não ocorre de forma 

homogênea nas diferentes regiões do estado. No estado a principal região produtora 
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é o oeste catarinense, com um rebanho de mais de 4.477 mil cabeças, que 

representou 72,4 % do número de animais do estado no ano de 2014 (EPAGRI, 

2015).   

 

 

3.2 PROCESSO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS 

 

 

 O suíno doméstico (Sus scrofa) é um membro da espécie Cetartiodactyla, 

descendente do javali, cujos registros indicam sua origem no sudeste da Ásia, em 

um período compreendido entre 5,3 e 3,5 milhões de anos (FERREIRA; FIALHO; 

LIMA, 2004). Sua domesticação pelo homem não tem uma data certa, mas registros 

arqueológicos datados de 8.000 a 5.000 anos a.C. indicam o início da mesma em 

regiões do Oriente Médio e leste do Mediterrâneo (ABCS, 2014). Na América, os 

suínos foram introduzidos por Cristóvão Colombo, pouco antes do ano de 1500, em 

uma região da América Central, e por Hernando de Soto, na Flórida no ano de 1539 

(MARIANSKI; MARIANSKI; GEBAROWSKI, 2009). Com relação ao Brasil, a entrada 

dos primeiros animais deu-se em 1532 na região do litoral paulista trazidos por 

Martim Afonso de Souza. Atualmente, os suínos constituem um dos grupos de 

grandes mamíferos mais numerosos de todo o planeta (FERREIRA; FIALHO; LIMA, 

2004). 

 Com o passar do tempo, a domesticação dos animais utilizada para a 

subsistência passou a dar lugar à criação de suínos como atividade principal de 

famílias e aldeias (ABCS, 2014). Mudanças na forma de comercialização e 

circulação dos produtos surgiram com a industrialização levando os criadores a 

serem os fornecedores de matéria-prima e a indústria a responsável pelo 

processamento e distribuição dos produtos (ROHENKHOHL, 2007). 

 No Brasil, a carne suína apresenta importância para a alimentação desde a 

época da colonização. O hábito do consumo da carne suína foi inserido pelos 

portugueses, e os africanos contribuíram com técnicas de preparo e tempero. A 

partir deste instante, a criação passou a ocorrer em maior escala. No período entre o 

final do século XIX e início do século XX, imigrantes europeus, principalmente 

alemães e italianos, inseriram técnicas de industrialização da carne (FURTADO, 

2005). Surgiu então o início das atividades de melhoramento genético, com a 
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inserção de novas raças (Duroc, Hampshire), nas décadas de 30 e 40, e Landrace, 

Large White e híbridos, entre as décadas de 50 e 70 (ABCS, 2014). 

 A criação de suínos no Brasil tem apresentado, nas últimas décadas, 

mudanças em seu sistema de produção, passando de um modelo misto e semi-

extensivo para um sistema intensivo de produção (IRGANG, 2000). O sistema 

intensivo é caracterizado por sistemas de produção que adotam práticas que 

objetivam altos índices de produtividade e saúde dos rebanhos (SOBESTIANSKY et 

al., 2012). A implementação desse sistema intensivo de produção envolveu os 

diversos segmentos da cadeia (produtores, indústria e área técnica), através de 

investimentos em instalações, manejo, melhoramento genético e melhoria nutricional 

das rações (IRGANG, 2000). 

Na região sul, principal produtora de suínos do Brasil, o sistema predominante 

de criação é o sistema de integração. Este sistema abrange praticamente dois terços 

dos estabelecimentos suinícolas, mais de 50 % do volume de abate e a maior parte 

das empresas (ABCS, 2014; ROHENKHOHL, 2007). O objetivo deste sistema é a 

garantia para as agroindústrias de um fluxo regular de matéria-prima de qualidade e 

padronizada para seus processos industriais. Neste sistema, a empresa responsável 

pelo abate dos animais mantém contrato com produtores fixos e estes ficam 

responsáveis pela criação dos animais (ROHENKHOHL, 2007).  

No sistema de integração, a empresa fornece aos criadores o material 

genético, matrizes e animais, além de ração oriunda de suas próprias fábricas, 

medicamentos, assistência técnica e orientações de manejo (ABCS, 2014). Esse 

processo faz com que diferentes granjas operem dentro das mesmas condições, 

visto que os animais e a ração provém da mesma origem, as condições de manejo 

dos lotes são padronizadas, além da medicação ser fornecida também dentro de um 

mesmo contexto (ABCS, 2014). A Figura 4 ilustra, de forma esquemática, o sistema 

de integração. 
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Figura 4 – Esquema do sistema de integração. 

Fonte: O autor. 

 

 

Na Europa, a suinocultura vem se modernizando, por meio de alterações do 

sistema de criação. Neste sistema, o processo de criação dos animais é separado 

por idade e atividade. Determinadas granjas são especializadas em realizar o 

melhoramento genético dos plantéis, fornecendo então os animais (matrizes) para as 

granjas responsáveis pela produção de suínos. O processo de criação é dividido 

entre granjas que criam os animais, onde as matrizes ficam localizadas, e granjas 

terminadoras, onde os animais para abate são produzidos. Este sistema contrasta 

com o sistema tradicional de produção de suínos, onde todas as etapas são 

realizadas em uma mesma granja (EFSA, 2011). 

No Brasil, o sistema de criação de suínos envolve diferentes etapas, até a 

obtenção dos animais prontos para o abate. As empresas, detentoras do material 

genético, fornecem as matrizes para os criadores (MORAES; CAPANEMA, 2016). 

Granjas específicas produzem os leitões (UPL), que permanecem na granja até o 

momento da desmama. Realizada a desmama, os animais são então transferidos 

para o crechário, onde permanecem até uma idade aproximada de 60 dias. Em 

seguida, os mesmos são então transferidos para as unidades de terminação, onde 

os suínos permanecem alojados até atingirem peso e idade adequados para abate. 

Destas granjas, os animais são carregados e transportados até o abatedouro, onde 

ocorre então o abate dos lotes (ABCS, 2014). A figura abaixo demonstra as etapas 

do sistema de criação de suínos até a obtenção dos animais prontos para abate. 
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Figura 5 – Etapas do processo de criação de suínos no sistema de integração. 

Fonte: O autor. 

 

 

3.3 PROCESSO DE ABATE DE SUÍNOS 

 

 

 O processo de abate de suínos envolve uma sequência de etapas e 

operações complexas, que podem impactar e comprometer a qualidade do produto 

final (DELHALLE et al., 2008). Em uma planta de abate de suínos, a possibilidade da 

ocorrência de uma contaminação microbiana das carcaças é grande, tanto por 

bactérias deteriorantes como por microrganismos patogênicos. Um aspecto 

importante reside no fato de que o processo de abate abrange etapas que podem 

levar a uma diminuição dos níveis de contaminação microbiana, entretanto não 

possui nenhuma etapa capaz de eliminar completamente a carga microbiana 

presente (LIMA et al., 2004). 

De acordo com Algino et al. (2009), até o momento do abate e processamento 

do animal, o tecido muscular pode geralmente ser considerado estéril. Entretanto, 

durante as etapas de abate e processamento, contaminações podem ocorrer através 

da contaminação microbiana proveniente da pele, pés, fezes e vísceras do animal, 

além de equipamentos, manipuladores e até mesmo do ambiente. Para Choi et al. 

(2013), várias fontes contribuem para a contaminação microbiana de carcaças. O 

processo de abate, em particular, é um processo aberto que oferece várias 

possibilidades de contaminação por potenciais bactérias patogênicas. Conforme os 
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autores, as maiores fontes de contaminação durante o abate são a pele do animal, 

água utilizada, equipamentos e utensílios (CHOI et al., 2013). 

Segundo Buncic e Sofos (2012), não é possível o completo controle de 

Salmonella durante o período de criação dos suínos e, portanto, existe a 

possibilidade da chegada de animais contaminados aos abatedouros. Diante disso, 

a entrada de suínos contaminados, aliados ao abate de um grande número de 

animais em uma mesma linha de abate utilizando os mesmos equipamentos, 

contribui para a ocorrência de contaminações cruzadas de forma direta ou indireta 

durante as operações de abate (BUNCIC; SOFOS, 2012). 

 Para Delhalle et al. (2008), a evisceração constitui uma das principais fontes 

de contaminação microbiana durante o processo de abate. Esta contaminação 

provém das bactérias presentes no trato gastroinstestinal dos animais. Em vários 

estudos o aumento dos níveis de Salmonella e E. coli estão associados com esta 

etapa do processo. Buncic e Sofos (2012) citam como pontos críticos de controle 

genéricos no processo de abate de suínos a escaldagem, evisceração, resfriamento 

e a expedição. 

 

 

3.3.1 Etapas do Processo de Abate 

 

 

 O processo de abate de suínos envolve diversas etapas realizadas em 

sequência, de forma a abranger desde a insensibilização do animal até o 

resfriamento da carcaça. Estas etapas são divididas em área suja, compreendendo 

desde a etapa de insensibilização até o toalete, e área limpa, que abrange as etapas 

envolvidas desde a oclusão do reto até o resfriamento das carcaças (KICH; SOUZA, 

2015). 

 A Figura 06 apresenta, de forma sumarizada, as etapas do processo de abate 

de suínos, desde a recepção dos animais até o resfriamento das carcaças, última 

etapa do processo de abate e que antecede a etapa de despostejamento da 

carcaça. 
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Figura 6 – Etapas do processo de abate de suínos. 
Fonte: O autor. 

 

 

Na área suja, a primeira operação consiste na passagem dos animais por um 

chuveiro para retirar sujidades e fezes aderidas à superfície do animal, antes da 

realização da insensibilização. Uma vez insensibilizados, os animais passam pela 

etapa de sangria, para completa remoção do sangue e após pela etapa de 

escaldagem, em um tanque recebendo água em temperatura entre 62 e 72 °C, que 

prepara a carcaça para posterior remoção dos pêlos. Decorrido de dois a cinco 

minutos de permanência da carcaça na escaldagem, as carcaças passam para a 

depiladeira, equipamento dotado de um sistema rotativo com chicotes de borracha, 
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que por ação mecânica removem os pêlos do animal. Então, na etapa de flambagem 

ou chamuscamento as carcaças recebem a aplicação de chama para eliminar 

resíduos de pelos que tenham permanecido aderidos à superfície da carcaça. 

Seguindo no processo, as carcaças passam pela etapa de polimento, onde recebem 

uma nova lavagem e aparatos de borracha agem por ação mecânica removendo 

resíduos que porventura tenham permanecido na carcaça. Antes de adentrar na 

área limpa, as carcaças passam por uma nova lavagem (BRASIL, 1995; KICH; 

SOUZA, 2015). 

A primeira operação da área limpa consiste na oclusão do reto com o objetivo 

de evitar a liberação de conteúdo fecal. Após ocorre a abertura do abdômen do 

animal e posterior evisceração. Na evisceração, são removidas de forma manual 

todas as vísceras do animal. Como esta é uma etapa crítica do ponto de vista 

microbiológico, imediatamente após a mesma encontra-se a verificação oficial, por 

meio de um PCC (Ponto Crítico de Controle) que tem por objetivo remover partes da 

carcaça que tenham sido contaminadas no ato da evisceração. Feita esta 

verificação, as carcaças recebem a lavagem final e são então encaminhadas para o 

setor de resfriamento, onde permanecem até o processamento final do animal - corte 

ou encaminhamento da carcaça para o congelamento final. O resfriamento é 

conduzido de forma a se obter uma temperatura ≤ 7 °C no interior do músculo. O 

resfriamento pode ser realizado também com a aplicação de um choque térmico, 

onde a temperatura é reduzida de forma rápida em uma etapa de pré-resfriamento 

(BRASIL, 1995; KICH; SOUZA, 2015). 

 

 

3.4 ASPECTOS SANITÁRIOS RELACIONADOS À CARNE SUÍNA 

 

 

Dentro do cenário internacional, o Brasil destaca-se como um dos principais 

países produtores e exportadores de carne suína (IBGE, 2014). Um dos fatores da 

produção brasileira que favorece o bom desempenho das exportações é a situação 

sanitária do rebanho suíno (ABPA, 2015). Conforme Sobestiansky e Barcellos 

(2012), a situação sanitária global do rebanho suíno brasileiro é muito boa quando 

comparada à de outros países produtores, o que pode ser evidenciado pelos índices 
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produtivos alcançados nos rebanhos provenientes de produção com sistema 

altamente qualificado e tecnificado. 

Um aspecto importante no processo de criação de suínos diz respeito a 

contaminação dos animais por Salmonella, sendo fonte de contaminação do 

ambiente de criação e produção (ZEWDE et al., 2009). De acordo com Kich e Souza 

(2015), a contaminação dos rebanhos se caracteriza por dois diferentes aspectos 

problemáticos. O primeiro aspecto diz respeito às gastroenterites e septicemia 

ocasionadas pela presença de sorovares patogênicos ao próprio animal. Outro 

aspecto refere-se à contaminação das carcaças por sorovares que não ocasionam 

enfermidade nos animais, mas que ocasionam doenças aos consumidores quando 

da ingestão de produtos contaminados (BUNCIC; SOFOS, 2012). 

Os suínos são portadores de Salmonella, podendo a bactéria ficar retida e 

armazenada em diferentes partes do animal, como o trato digestivo, linfonodos, pele 

e boca (LO FO WONG et al., 2002; SEIXAS; TOCHETTO; FERRAZ, 2009).  Esta 

característica dos animais em armazenar Salmonella em determinadas regiões 

fazem com que as fezes (eliminadas e por consequência presentes em várias etapas 

do processo, desde a granja ao abatedouro) e os linfonodos mesentéricos atuem 

como importantes fontes de contaminação (SEIXAS; TOCHETTO; FERRAZ, 2009). 

Sendo assim, estes animais são fontes cruciais de contaminação das carcaças 

dentro do abatedouro (MANNION et al., 2012). 

No Brasil, o desafio no que tange a contaminação dos suínos por Salmonella 

consiste em manter a contaminação das carcaças em níveis baixos, que não 

ofereçam riscos aos mercados e consumidores. Um dos aspectos que configuram 

esse desafio reside no fato de que os rebanhos do sul do país apresentem elevadas 

prevalências, e a presença de animais portadores e excretores de Salmonella no 

momento do abate constitui-se no principal fator de risco de contaminação das 

carcaças durante as operações de abate (KICH et al., 2005). Além disso, na maioria 

das vezes, os animais portadores de sorovares de Salmonella são portadores 

assintomáticos, isto é, não apresentam sinais clínicos. Isto faz com que eles passem 

despercebidos tanto nas granjas como nos abatedouros, o que pode ocasionar 

doenças pela ingestão de suas carnes (BERENDS et al., 1996; BERENDS et al., 

1997). 

A infecção dos suínos dá-se por diferentes fontes nos estágios finais do 

sistema produtivo, sendo o transporte e o período de espera dos animais no 
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abatedouro etapas críticas (BERENDS et al., 1997). Nestas etapas, fatores de stress 

que acometem os animais propiciam que suínos portadores de Salmonella a 

eliminem no ambiente, aumentando o risco de animais livres de Salmonella serem 

infectados (HERNÁNDEZ et al., 2013). Períodos inferiores a três horas de exposição 

dos animais à bactéria já constitui-se de tempo suficiente para que os suínos sejam 

infectados por Salmonella (BOUGHTON et al., 2007). 

Alimentos obtidos a partir de fontes animais, como o caso da carne suína, 

podem ser considerados importantes fontes de infecção para o consumidor, devido a 

possibilidade da presença de uma série de bactérias patogênicas (CHOI et al., 2013; 

NORRUNG; BUNCIC, 2008). De fato, a carne suína é um dos principais produtos 

envolvidos nos casos de infecções ocasionadas pela ingestão de alimentos e 

reconhecidamente importante fonte de salmonelose em humanos (ARGUELLO et 

al., 2013; CDC, 2013). 

De acordo com dados da EFSA (2014), são reportados, anualmente, mais de 

90.000 casos de salmonelose na União Europeia. Este número de casos representa, 

aos órgãos públicos, um gasto superior a 3 bilhões de euros. Nos Estados Unidos, 

estima-se um número de infecções alimentares de 1,4 milhões de casos a cada ano, 

ocasionando mais de 400 mortes. Dentre estes casos, a Salmonella é a bactéria 

mais comumente encontrada (USDA, 2014). 

No Brasil, devido à subnotificação, não existem dados precisos sobre o 

número de casos de infecção provocados por Salmonella a partir de alimentos. 

Schwarz et al. (2009) realizaram um estudo do nível de prevalência de Salmonella 

em suínos abatidos no estado do Rio Grande do Sul. Através da análise de 

linfonodos mesentéricos da porção ilíaca do intestino delgado e amostras de sangue 

coletadas no momento do abate, os autores detectaram um nível de prevalência de 

Salmonella de 71,6 %. Em outro estudo, conduzido por Lima et al. (2004), amostras 

de superfície de carcaças coletadas em um abatedouro do estado de Minas Gerais 

indicaram um índice de 11,7 % de carcaças suínas positivas para Salmonella. 

Somado ao fato dos suínos serem portadores e por vezes excretores de 

Salmonella, o processo de abate engloba etapas críticas do ponto de vista 

microbiológico (BUNCIC; SOFOS, 2012; PEARCE et al., 2004). Uma vez que a 

quantidade de animais positivos inseridos na linha de abate é considerável, 

especialmente no Brasil, as etapas realizadas no interior do abatedouro para a 
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obtenção das carcaças suínas passam a exercer importante papel nas 

características microbiológicas das mesmas (KICH; SOUZA, 2015). 

Além da problemática que envolve a contaminação das carcaças por 

Salmonella, outro importante patógeno relacionado com a carne suína é a Listeria 

monocytogenes (SWAMINATHAN; GERNER-SMIDT, 2007). A contaminação com a 

bactéria pode se dar por contato das carcaças com superfícies contaminadas, uma 

vez que L. monocytogenes pode ser encontrada tanto em ambientes da planta 

processadora, como em equipamentos (CHASSEIGNAUX et al., 2002). O conteúdo 

gastrointestinal e as tonsilas também podem ser elencados como fontes de 

contaminação da carcaça por L. monocytogenes (FERRONATO et al., 2012; 

HELLSTRÖM et al., 2010). 

É sabido que as etapas de escaldagem, flambagem e resfriamento exercem 

importante papel na redução microbiana na superfície das carcaças (BUNCIC; 

SOFOS, 2012; DELHALLE et al., 2008; KICH; SOUZA, 2015). Em contrapartida, 

aumento dos níveis microbianos são relatados nas operações de depilação e 

evisceração (BUNCIC; SOFOS, 2012; DELHALLE et al., 2008). O conhecimento do 

comportamento microbiano ao longo das diversas etapas de abate representa um 

papel relevante na gestão da segurança alimentar, por meio de planos de APPCC 

baseados nos riscos apresentados em cada etapa (MILIOS; DROSINOS; 

ZOIOPOULOS, 2014; PEARCE et al., 2004). 

 

 

3.5 PERFIL MICROBIOLÓGICO PARA CARCAÇAS SUÍNAS 

 

 

O comércio internacional de alimentos tem sido regulado por legislações que 

visam assegurar a seguridade alimentar (OPAS, 2006). Estas regulamentações 

implicam na necessidade de implementação e manutenção de planos de APPCC por 

parte dos abatedouros em seus processos (BRASIL, 2005). Como as análises de 

processo precisam ser suplementadas e subsidiadas por dados microbiológicos, 

padrões específicos vêm sendo adotados para esse fim (EC, 2005; ZWEIFEL et al., 

2008). 

Na União Europeia, com o intuito de verificar e avaliar os critérios de higiene 

do processo, adotam-se padrões microbiológicos para carcaças suínas, definidos 
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através do regulamento EC 2073/2005. O programa de monitoramento consiste na 

coleta de amostras de superfície de carcaça, após o término das operações de 

abate e antes da etapa de resfriamento. A cada ano dois ciclos de amostragem são 

realizados sendo que cada ciclo deve ser composto por 50 amostras (EC, 2005). A 

Tabela 4 apresenta os padrões fixados pelo regulamento. 

 

 

Tabela 4 – Padrões microbiológicos para carcaças suínas na União Europeia. 

Parâmetro Aceitável Marginal Inaceitável 

Salmonella spp. n=50  c≤5 - n=50  c>5 

Aeróbios Mesófilos (log UFC/cm
2
) <4,00 4,00 a 5,00 >5,00 

Enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
) <2,00 2,00 a 3,00 >3,00 

Fonte: Regulamento CE 2073/2005. 

 

 

Os resultados devem ficar dentro dos parâmetros aceitáveis. Valores situados 

na região entre aceitável e marginal indicam que o processo apresenta tendência de 

ocorrência de desvios, e ocorrência de resultados inaceitáveis são usados como 

evidência de falta de controle do processo (EC, 2005). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu, 

em 2001, parâmetros microbiológicos para diversos grupos de alimentos, dentre eles 

carcaças inteiras ou fracionadas de suínos. Através da Resolução RDC 12/2001, foi 

definido como padrão microbiológico para carcaças a ausência de Salmonella spp. 

em 25 gramas de amostra (BRASIL, 2001). 

Mais tarde, o Ministério de Agricultura também definiu padrões 

microbiológicos para carcaças suínas, através da Circular 130/2007/CGPE/DIPOA. 

Esta circular foi emitida objetivando padronizar os procedimentos adotados para 

atendimento a legislação da União Europeia. Na referida circular são estipulados o 

plano de amostragem (dois ciclos anuais compostos por 50 amostras), bem como 

limites para a presença de Salmonella e contagens de aeróbios mesófilos e 

Enterobacteriaceae (BRASIL, 2007). Os padrões são listados na Tabela 5.  

 

 

 
 
 
 



26 
 

 

Tabela 5 – Padrões microbiológicos para carcaças suínas no Brasil. 

Parâmetro Aceitável Marginal Inaceitável 

Salmonella spp. n=50 c≤5 - n=50 c>5 

Aeróbios mesófilos (log UFC/cm
2
)
# 

< 3,70 ≥ 3,70
 

< 5,00 ≥ 5,00 

Enterobacteriaceae (log UFC/cm
2
)
# 

< 2,30 ≥ 2,30 < 3,30 ≥ 3,30 

 
#
Os padrões de aeróbios mesófilos e Enterobacteriaceae foram convertidos para log UFC/cm

2
. 

Fonte: Adaptado de Circular 130/2007/CGPE/DIPOA. 

 

 

 O programa de monitoramento estabelecido pelos Estados Unidos também 

prevê a coleta de amostras de superfície de carcaça, porém difere do programa 

europeu no que diz respeito aos parâmetros avaliados. A frequência de coleta de 

amostras estabelecida é de uma carcaça a cada 1.000 animais abatidos, ou ao 

menos uma carcaça por semana. A coleta das amostras, realizada através de 

esponja abrasiva, é feita em três áreas de carcaça (barriga, pernil e papada), 

totalizando uma área amostrada de 300 cm2 e é realizada após doze horas de 

resfriamento. Como parâmetro de avaliação é realizado a contagem de E. coli e os 

padrões microbiológicos estipulados para a avaliação do processo de abate estão 

apresentados na Tabela 6 (USDA, 1996). 

 

 

Tabela 6 – Padrões microbiológicos para carcaças suínas nos EUA. 

Parâmetro Aceitável Marginal Inaceitável 

E. coli (log UFC/cm
2
)
# 

≤ 1,00 > 1,00 ≤ 4,00 > 4,00 

#
O padrão de E. coli foi transformado para log UFC/cm

2
. 

Fonte: Adaptado de USDA, 1996. 

 

 

 Qualquer resultado que se apresentar como inaceitável enquadra o processo 

de abate numa situação de descontrole do ponto de vista sanitário. Além disso, em 

um intervalo de 13 coletas consecutivas, qualquer coleta com resultado inaceitável 

ou três resultados marginais também classificam o processo como fora de controle. 

Contagens de E. coli situadas entre o nível aceitável e marginal classificam o 

processo numa situação de tendência de desvio (USDA, 1996). 
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3.6 MONITORAMENTO MICROBIOLÓGICO EM ABATEDOUROS 

 

 

Uma importante característica dos alimentos reside no fato de que uma 

extensa variedade de microrganismos pode ser encontrada nos mesmos. Este fato 

deve-se as condições propicias que os alimentos oferecem ao desenvolvimento 

microbiano, tais como a grande quantidade de nutrientes disponíveis, além de 

características físico-químicas como o pH (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004). 

A realização de análises microbiológicas em alimentos com o intuito de avaliar 

quais e quantos microrganismos estão presentes nos mesmos é uma importante 

ferramenta para se conhecer as condições de higiene em que o alimento em 

questão foi processado. E ainda, os riscos que o alimento poderá oferecer à saúde 

do consumidor, além de demonstrar se o mesmo terá a vida útil pretendida 

alcançada ou não (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

A sobrevivência e multiplicação de microrganismos em plantas processadoras 

de alimentos pode ocasionar uma contaminação do produto final, resultando em 

uma diminuição da qualidade do mesmo. Fontes de contaminação microbiana 

incluem materiais, equipamentos, práticas de produção, práticas de higienização, 

trabalhadores, matérias-primas, dentre outros (APHA, 2001). 

De acordo com Zweifel, Fisher e Stephan (2008), dados provenientes de 

análises microbiológicas são necessários para o funcionamento de um plano de 

APPCC, tanto para a sua implementação como para sua manutenção. Assim, os 

dados microbiológicos servem para embasar medidas apropriadas na avaliação dos 

riscos do processo. 

A realização de análises microbiológicas em alimentos e plantas 

processadoras permitem obter diversas informações, como a qualidade da matéria-

prima utilizada, o nível de limpeza da planta processadora e as condições de 

preparo e obtenção de determinado produto. Com base nestas informações, ações e 

medidas corretivas podem ser realizadas para correção de problemas e prevenção 

de desvios futuros (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 2005). 

 Diversos grupos de bactérias são utilizados para a realização da avaliação 

das condições de higiene durante o processo de abate. Para esta avaliação, 

microrganismos indicadores de contaminação fecal podem ser utilizados, como por 

exemplo, Escherichia coli e Enterobacteriaceae. Para a avaliação das condições 
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higiênicas do processo como um todo, a contagem de bactérias aeróbias pode ser 

realizada (GHAFIR et al., 2008). Além da análise de microrganismos indicadores, 

bactérias consideradas como um perigo biológico também devem ser analisadas, 

como é o caso da Salmonella que se apresenta como um risco significativo em 

carnes e produtos cárneos (INGHAN et al., 2009). 

A correta obtenção das amostras a serem analisadas, juntamente com o seu 

transporte para o laboratório e sua preparação, são etapas essenciais para o 

sucesso e alcance do objetivo pretendido por uma análise microbiológica. Da 

execução correta destas etapas depende a exatidão dos resultados alcançados na 

análise (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

Segundo Lindblad (2007), a colheita de amostras através do método não-

destrutivo é considerada, pela indústria cárnea, mais vantajosa por ser menos 

trabalhosa quando comparada a coleta por excisão da amostra, além de não 

comprometer a qualidade da carcaça. Além disso, possibilita a avaliação de uma 

área maior da superfície da carcaça. Com relação à recuperação de 

microrganismos, a utilização de materiais abrasivos, como esponjas, possibilita a 

obtenção de níveis microbiológicos similares aos métodos destrutivos. Milios, 

Drosinos e Zoiopoulos (2014) relatam que o método não destrutivo de coleta pode 

ser usado para um monitoramento do sistema de abate, uma vez que o método é 

mais prático quando comparado ao método destrutivo, onde partes da carcaça 

precisam ser removidos. Desta forma, esta é uma técnica de coleta que permite a 

indústria estimar o nível de microrganismos presentes na carcaça, e por 

consequência as condições de higiene do processo. 

 

 

3.6.1 Microrganismos Indicadores de Qualidade e Higiene 

 

 

Embora o monitoramento da presença de patógenos em carcaças suínas seja 

de extrema importância, ele não oferece informações suficientes para uma avaliação 

satisfatória acerca das condições higiênicas do processo (KICH; SOUZA, 2015). 

Usualmente, a distribuição dos patógenos na superfície da carcaça ocorre de forma 

heterogênea, além de se apresentarem em baixas quantidades. Além disso, as 

técnicas de detecção de patógenos fornecem apenas resultados qualitativos 
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(presença ou ausência), fato este que não indica se o processo apresenta condições 

de reduzir contaminantes ou não. Estes fatos corroboram para o uso de 

microrganismos indicadores para avaliação do processo de abate de suínos (KICH; 

SOUZA, 2015). 

Microrganismos indicadores são grupos ou espécies de microrganismos cuja 

avaliação pode fornecer informações como condições higiênico-sanitárias do 

processamento e armazenamento dos produtos, indicação do potencial de 

deterioração do alimento e indícios da presença de patógenos no produto final 

(HAJDENWUERCEL, 1998). O termo pode ser aplicado para qualquer grupo 

taxonômico, fisiológico ou ecológico de microrganismos, que estando presentes ou 

ausentes em uma amostra, fornece informações e evidências indiretas sobre uma 

característica particular do histórico da amostra (FORSYTHE, 2002). De acordo com 

Forsythe, os microrganismos indicadores são usados de forma mais comum para 

avaliação da segurança e higiene alimentar do que propriamente uma avaliação da 

qualidade. 

Franco e Landgraf (2005) afirmam que a avaliação de microrganismos 

indicadores pode fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação fecal, 

deterioração potencial do alimento, possível presença de patógenos e condições 

inadequadas durante as diversas etapas do processamento do alimento. 

Conforme afirmação de Forsythe (2002) é necessário que um microrganismo 

utilizado como indicador de segurança alimentar reúna algumas características, 

como ser detectável de forma rápida e prática; ter um histórico de associação com o 

patógeno cuja presença o mesmo visa a indicar, estando sempre presente quando 

este estiver presente na amostra. Ainda, apresentar-se em concentração que seja  

relacionável com a quantidade do patógeno de interesse, características e taxas de 

crescimento equivalentes às do patógeno, taxa de mortalidade que seja pelo menos 

similar à do patógeno. Além disso, os indicadores precisam indicar e representar 

mudanças nas condições de higiene do processo (HUTCHISON et al., 2006). 

Hong, Todd e Bahk (2008) afirmam que muitas empresas possuem 

dificuldade em analisar rotineiramente a presença de patógenos e sua incidência no 

processo. Para uma adequada implementação dos planos de APPCC e verificação 

do desempenho dos processos em termos de higiene, utiliza-se a realização da 

análise de microrganismos indicadores, como a contagem de bactérias aeróbias 

mesófilas, coliformes e Escherichia coli. 
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3.6.1.1 Aeróbios mesófilos 

 

 

A contagem de aeróbios mesófilos é utilizada como indicador da população 

bacteriana em uma amostra. Trata-se de um teste genérico, onde microrganismos 

mesófilos aeróbios crescem, formando colônias em ágar contendo nutrientes 

apropriados (APHA, 2001). 

A determinação da contagem total de aeróbios mesófilos em placas, que 

também pode ser denominada contagem padrão em placas, é o método mais 

amplamente utilizado como indicador geral da população microbiana em alimentos 

(SILVA et al., 2007). De acordo com Ghafir et al. (2008), a contagem de aeróbios 

mesófilos é frequentemente utilizada para o monitoramento da higiene de processos 

de produção de carnes e produtos cárneos, fornecendo uma avaliação do processo 

como um todo. 

O monitoramento de aeróbios mesófilos pode ser usado com sucesso para 

monitorar a qualidade sanitária, aceitabilidade organoléptica, aplicação de boas 

práticas de fabricação e, em menor extensão, como indicador de segurança 

alimentar. No que tange a utilização como indicador de segurança alimentar, a 

contagem de aeróbios mesófilos torna-se limitada, uma vez que o método não 

fornece evidências da presença de patógenos ou toxinas (APHA, 2001). 

Segundo Kich e Souza (2015), problemas relativos à higiene do processo 

podem acarretar em um maior contato da carcaça suína com microrganismos 

mesófilos aeróbios, e consequentemente maior será o nível destes na superfície da 

carcaça durante as operações de abate. 

Franco e Landgraf (2005) afirmam haver justificativas para o uso da contagem 

de aeróbios mesófilos. Primeiramente, a elevada contagem desse grupo microbiano 

em alimentos não perecíveis é indicativa do emprego de matéria-prima contaminada 

ou de um processamento inadequado e insatisfatório sob o ponto de vista sanitário. 

Em alimentos perecíveis, por sua vez, a elevada contagem pode representar um 

abuso durante o armazenamento em relação ao binômio tempo/temperatura. Em 

segundo lugar, uma vez que todas as bactérias patogênicas de origem alimentar são 

classificadas no grupo dos mesófilos, uma elevada contagem de mesófilos indica 

que houve condições favoráveis para que esses patógenos se multiplicassem. 
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Para Hong, Todd e Bahk (2008), a contagem de aeróbios mesófilos pode ser 

utilizada para indicar como está o funcionamento de um plano de APPCC. 

Entretanto, a realização apenas da análise de aeróbios mesófilos não fornece 

evidências suficientes para a avaliação da efetividade do plano sobre o controle de 

patógenos. 

 

 

3.6.1.2 Enterobacteriaceae 

 

 

A família Enterobacteriaceae encontra-se amplamente distribuída na natureza 

e sua taxonomia inclui microrganismos anaeróbios Gram-negativos na forma de 

bacilos que fermentam a glicose, oxidase-negativos, geralmente catalase-positivos e 

nitrato-redutores. Ainda, apresentam motilidade através de flagelos ou não 

apresentam motilidade. Nesta família estão microrganismos comumente 

encontrados em alimentos, como Citrobacter, Enterobacter, Erwinia, Escherichia, 

Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella e Yersinia. Na Europa, a avaliação de 

Enterobacteriaceae tem sido utilizada há vários anos como indicador de qualidade e 

como índice de segurança alimentar (APHA, 2001). 

As enterobactérias são encontradas no solo, na água, em plantas, produtos 

de origem animal e vegetal, insetos e no homem. Algumas das espécies de 

bactérias pertencentes a esta família são patogênicas para animais e plantas, 

levando a perdas econômicas importantes na agricultura e na indústria alimentícia. 

Várias outras espécies de enterobactérias, por sua vez, são patogênicas para o 

homem, resultando em riscos para a saúde pública em todo o mundo. Dentre essas 

bactérias, a mais importante é a Salmonella, sendo as aves, os ovos, os ovinos e os 

suínos os principais veículos de transmissão de salmoneloses para humanos (SILVA 

et al., 2007). 

Além de estarem amplamente distribuídas no ambiente, as enterobactérias 

estão presentes também no trato digestório de animais. Pelo fato de serem 

inativadas mediante o emprego de sanitizantes e pelo fato de serem capazes de 

colonizar superfícies de plantas processadoras de alimentos, elas podem ser usadas 

como microrganismos indicadores de higiene dos processos de fabricação. Seu 

emprego para avaliação do processo de abate de suínos através da avaliação de 
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superfície de carcaças indica possíveis falhas de processo, que acarretam no 

contato da carcaça com superfícies mal higienizadas ou também com conteúdos 

contaminados, como o conteúdo gastro-intestinal dos animais (KICH; SOUZA, 2015). 

Para Ghafir et al. (2008), se apenas uma categoria de microrganismos 

indicadores deve ser escolhida para monitoramento do processo, 

Enterobacteriaceae deve ser escolhida em razão de sua correlação com a presença 

de Escherichia coli e sua presença e distribuição no ambiente. 

 

 

3.6.1.3 Coliformes totais 

 

 

Coliformes totais são bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas, Gram-

negativas, não formadoras de esporos, fermentadores de lactose, formadores de 

ácido e gás dentro de 48 horas a 35 ºC (APHA, 2001). É um subgrupo da família 

Enterobacteriaceae com mais de 20 espécies capazes de fermentar a lactose 

produzindo gás, em 24 a 48 horas a 35 °C. A capacidade de fermentação da lactose 

pode ser verificada através da formação de gás ou acidificação do meio de cultura 

que possui a lactose. Métodos de detecção mais recentes e modernos diferenciam 

os coliformes totais através da detecção da enzima β-galactosidase, que é envolvida 

no processo de metabolismo da lactose pela bactéria (SILVA et al., 2007). 

Fazem parte do grupo de Coliformes Totais predominantemente bactérias 

pertencentes aos gêneros Escherichia, Enterobacter, Citrobacter e Klebisiella. 

Destes, apenas a bactéria Escherichia coli tem como habitat primário o trato 

intestinal de animais e do homem. As bactérias dos demais gêneros, além de serem 

encontradas nas fezes, podem também ser encontradas em outros ambientes, como 

solo e vegetais. Nestes, elas persistem por tempo superior ao de bactérias 

patogênicas de origem intestinal, como a Salmonella e a Shigella. Desta forma, a 

simples presença de coliformes totais em alimentos não indica, diretamente, a 

ocorrência de uma contaminação de origem fecal recente ou a ocorrência de 

enteropatógenos (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

Segundo Silva et al. (2007), os coliformes podem ser usados como 

indicadores das condições higiênico-sanitárias dos processos de fabricação de 

alimentos. As características que corroboram para seu uso residem no fato de que 
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sua inativação mediante emprego de sanitizantes é fácil, e porque podem colonizar 

facilmente vários locais das plantas processadoras de alimentos, quando suas 

operações de higienização e sanitização apresentam falhas. 

 

 

3.6.1.4 Escherichia coli 

 

 

A Escherichia coli é uma espécie de bactéria pertencente à família 

Enterobacteriaceae, sendo parte normal da microbiota presente no trato intestinal de 

humanos e animais. Embora a maioria das cepas de E. coli não provoquem 

doenças, certos grupos da bactéria podem causar doenças graves (APHA, 2001). 

De acordo com Franco e Landgraf (2005), a pesquisa de E. coli fornece, com 

maior segurança, informações sobre as condições higiênicas do produto em análise 

e melhor indicação de uma eventual presença de enteropatógenos. A contagem de 

E. coli pode ser usada como um indicador confiável para a predição de agentes de 

zoonoses entéricas, como por exemplo a Salmonella, e como um bom parâmetro 

para o controle de contaminação fecal no processo (GHAFIR et al., 2008). 

O uso da E. coli como microrganismo indicador iniciou originalmente para 

avaliação da potabilidade da água, através do indicativo de contaminação por 

material fecal. Este uso pode ser feito uma vez que a bactéria não se origina no 

ambiente, mas sim em fezes humanas e de animais de sangue quente (PARUCH; 

MæHLUM, 2012). Para superfícies de carcaça, possibilita demonstrar possíveis 

contaminações com conteúdo intestinal dos animais. Como uma das principais 

fontes de contaminação por Salmonella é o conteúdo intestinal, a E. coli atua 

também como indicativo da presença de Salmonella, embora hajam controvérsias a 

respeito (KICH; SOUZA, 2015). 

 

 

3.6.2 Microrganismos Patogênicos 

 

 

Diferentes espécies de bactérias têm sido associadas à veiculação de 

doenças por meio de alimentos. Enquanto muitas destas doenças são de natureza 
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gastrintestinal, algumas doenças podem afetar outras partes do organismo, como 

por exemplo, o sistema nervoso, músculos ou órgãos como o coração (PELCZAR; 

CHAN; KRIEG, 2005). 

As doenças microbianas com origem alimentar podem ser subdivididas em 

intoxicações alimentares e as infecções alimentares (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

As intoxicações alimentares são provocadas pela ingestão de alimentos 

contaminados com toxinas microbianas previamente formadas a partir de 

Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. As infecções alimentares, por sua vez, são 

causadas pela ingestão de alimentos contendo células viáveis de microrganismos 

patogênicos, como por exemplo Salmonella, Campylobacter e Listeria 

monocytogenes (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

Conforme Meyer et al. (2010), a Salmonella é uma das principais causas de 

infecções bacterianas de origem alimentar relatadas. Na Alemanha, a salmonelose é 

a segunda principal causa de doenças. Segundo Lima et al. (2004), a Salmonella 

pode ser considerada como a principal bactéria patogênica que é incorporada na 

linha de abate e processamento através do próprio suíno, durante as operações 

realizadas. 

 

 

3.6.2.1 Salmonella spp. 

 

 

A Salmonella é uma das principais causas de infecções bacterianas de 

origem alimentar relatadas (MEYER et al., 2010). O gênero Salmonella compreende 

bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae sendo bacilos Gram-negativos 

não formadores de esporos, anaeróbios facultativos, produtores de gás a partir de 

glicose, capazes de utilizar o citrato como única fonte de carbono. A maioria das 

espécies é móvel, com exceção da S. pullorum e S. galinarum, que são imóveis, 

sendo normalmente encontradas em aves (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

Os seres humanos são infectados por Salmonella quase que exclusivamente 

em função do consumo de água e alimentos contaminados pela bactéria. Destaca-

se como principal fonte de Salmonella os animais, sendo, portanto, seus produtos 

derivados (carnes, ovos) importantes veículos de transmissão (PELCZAR; CHAN; 

KRIEG, 2005). 
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Embora a ocorrência de salmonelose tenha diminuído significativamente nos 

últimos anos, no ano de 2013, foi a segunda mais frequente doença zoonótica em 

humanos, sendo responsável por 82.694 casos notificados pelos 27 países 

membros da União Europeia (EFSA, 2015). Na Alemanha, a salmonelose é a 

segunda principal causa de doenças (MEYER et al., 2010). 

Na produção de suínos, a contaminação por salmonelas se caracteriza pela 

presença de sorovares patogênicos, adaptados ao animal e que provocam doenças, 

e a presença de sorovares que não causam doença nos animais, mas que tornam-

se uma das principais fontes de contaminação das carcaças nos abatedouros 

(SOBESTIANSKY; BARCELLOS, 2012). Esta condição da Salmonella no processo 

de criação de suínos configura os animais como um importante vetor de 

contaminação (KICH; SOUZA, 2015; OJHA; KOSTRZYNKA, 2007).  

 

 

3.6.2.2 Listeria monocytogenes 

 

 

As bactérias pertencentes ao gênero Listeria podem ser definidas como 

pequenos bastonetes Gram-positivos, não formadores de esporos, catalase positivos 

e não produtores de ácido sulfídrico. Possuem uma ampla faixa de temperatura de 

multiplicação (0,4 a 50 °C), com temperatura ótima entre 30 e 37 °C, porém 

apresentam capacidade de se multiplicar em temperaturas de refrigeração 

(FARBER; PETERKIN, 1991). 

A Listeria monocytogenes provoca em humanos a listeriose, doença 

transmitida principalmente pelo consumo de alimentos contaminados (SANTOS et 

al., 2006). A doença possui implicações mais graves em determinados grupos de 

risco, como gestantes, crianças, idosos e indivíduos imuno-comprometidos. A 

listeriose é uma das principais causas de óbitos relacionados a doenças de origem 

alimentar (FERRONATO et al., 2012; SWAMINATHAN; GERNER-SMIDT, 2007,). 

No ano de 2013, foram reportados 1.763 casos de listeriose transmitidas por 

alimentos nos 27 países membros da União Europeia, número 8,6 % superior ao 

registrado no ano de 2012. Destes casos, um total de 191 óbitos foram registrados. 

A listeriose figura entre as cinco principais doenças transmitidas por alimentos na 

Europa (EFSA, 2015). 
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A L. monocytogenes é um frequente agente contaminante de alimentos. Sua 

distribuição é ampla, podendo ser encontrada em fezes, solo, água e silagem. Além 

disso, animais podem ser portadores assintomáticos da bactéria, assim como podem 

apresentar sinais clínicos da infecção. Sua presença também é comum em 

ambientes de plantas processadoras de alimentos, motivo pelo qual a ocorrência de 

contaminações em produtos já processados é comum (APHA, 2001). 

De acordo com Lindblad et al. (2007), a L. monocytogenes pode ocorrer em 

carcaças suínas, sendo que as possíveis fontes para essa presença podem ser tanto 

o animal, como a permanência da bactéria no ambiente da linha de processamento. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 SELEÇÃO DAS AMOSTRAS PARA ESTUDO 

 

 

O presente estudo foi realizado em uma agroindústria de abate e 

processamento de suínos, situada na região oeste do estado de Santa Catarina, 

cujo abate diário é superior a 5.000 animais.  

Neste estudo, nove diferentes lotes de suínos foram selecionados dentro do 

sistema integrado de produção, os quais receberam similares condições de manejo 

e alimentação.  

As coletas das amostras foram realizadas no período de setembro a 

novembro de 2015, no primeiro dia da semana de funcionamento da linha de abate, 

a fim de se eliminar possíveis interferências de contaminações oriundas de lotes 

abatidos anteriormente mediante higienização completa da linha de abate durante o 

final de semana. Os lotes amostrados possuíam animais com idade média de 122 

dias e peso médio de 120 kg, sendo provenientes de granjas com capacidade de 

alojamento de 600 e 900 animais. Os lotes foram ainda classificados em função da 

distância da granja ao abatedouro. A identificação dos lotes e a classificação da 

distância estão apresentados na Tabela 7. 

 

 
Tabela 7 – Identificação dos lotes de coleta de amostras e classificação com relação à 
distância da granja ao abatedouro. 

Identificação do Lote Classificação quanto à distância 
Distância da granja ao 

abatedouro 

L 1 

Curta Até 40 km L 2 

L 3 

L 4 

Média 41 - 80 km L 5 

L 6 

L 7 

Longa 81 - 200 km L 8 

L 9 

 

 



38 
 

 

4.2 COLETAS DAS AMOSTRAS NO ABATEDOURO 

 

 

4.2.1 Coletas das Amostras de Sangue 

 

 

Para a determinação da soroprevalência de Salmonella nos animais, foram 

coletadas de cada lote amostras de sangue imediatamente após a etapa de sangria. 

A quantidade de animais de cada lote que foram colhidos amostras de sangue 

consta na Tabela 8, e foi definida levando em conta uma prevalência estimada de 50 

% nos lotes, e admitindo-se um erro de 10 % (KICH et al., 2005). Após a coleta, o 

sangue foi mantido em temperatura ambiente e dessorado após a coagulação. O 

soro obtido de cada amostra foi transferido individualmente para tubo limpo e seco e 

mantido sob congelamento (-20 °C) até o momento da análise.  

 

 

Tabela 8 – Número de suínos amostrados por lote para a determinação da soroprevalência de 
Salmonella em suínos no momento da sangria. 

Lote Amostrado Número de suínos amostrados 

L 1 66 

L 2 65 

L 3 65 

L 4 65 

L 5 64 

L 6 66 

L 7 64 

L 8 64 

L 9 62 

Total 581 

 

 

4.2.2 Coleta e Preparo das Amostras de Carcaça 

 

 

Amostras de superfície de carcaça dos nove lotes foram coletadas em nove 

diferentes etapas do processo de abate, segundo esquematizado na Figura 7 

(quadros hachurados). De cada lote, em cada um dos nove pontos de coleta 

escolhidos, foram coletadas amostras de 10 carcaças, totalizando 90 amostras por 
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lote e por ponto de coleta. Ao todo, entre os 9 lotes e os 9 pontos de coleta foram 

amostradas 810 carcaças. 

 

 

 

Figura 7 – Esquema do processo de abate com as etapas do processo amostradas por meio da 
coleta de amostras de carcaças. 
Fonte: O autor. 

 

 

As coletas nas carcaças foram feitas utilizando esponjas (Nasco Whirl-Pak – 

Speci-Sponge® Bags). Cada esponja foi previamente acondicionada em saco 

autoclavável de polietileno e hidratada com 10 mL de água peptonada tamponada 

1% (Merck, Darmstadt, Alemanha) e submetida a esterilização em autoclave por 30 

minutos a 121 ºC, ficando mantida sob refrigeração até o momento da coleta. 

A coleta nas carcaças foi feita usando o método não destrutivo conforme 

estabelecido por Brasil (2007). Cada amostra de carcaça foi constituída por coletas 
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de cada uma das seguintes partes da carcaça: pernil, lombo, barriga e papada, 

conforme mostrado na Figura 8. Conforme ilustrado na Figura 9, por meio de molde 

delimitador estéril colocado sobre cada parte amostrada da carcaça foi coletada com 

a esponja previamente preparada, em condições assépticas, uma área de 100 cm2, 

resultando em uma área total de 400 cm2 em cada carcaça (4 pontos x 100 cm2 = 

400 cm2). Em cada um dos pontos, a esponja foi aplicada sobre a superfície da 

carcaça por 10 vezes no sentido vertical e 10 vezes no sentido horizontal (Brasil, 

2007), usando toda a superfície da esponja. Após a aplicação da esponja sobre os 

quatro pontos da carcaça a mesma foi retornada para o saco estéril original. A 

esponja utilizada na coleta de cada carcaça constituiu-se na amostra que foi 

utilizada para análise de Salmonella spp., Listeria monocytogenes e dos 

microrganismos indicadores. As esponjas foram encaminhadas imediatamente ao 

laboratório para análise. 

No laboratório, cada esponja foi dividida em duas partes. Uma das partes foi 

transferida para um saco estéril e submetida à análise de L. monocytogenes e outra 

parte foi transferida para outro saco estéril e submetida às análises de Salmonella 

spp. e dos microrganismos indicadores de qualidade e higiene.  

Para a análise de L. monocytogenes foi adicionado à esponja um volume 

adicional de 95 mL de caldo Half Fraser (bioMérieux, Marcy I`Etoile, França), 

totalizando 100 mL de diluente para os 400 cm2 amostrados. O material (esponja + 

diluente) foi homogeneizado em agitador Smasher (AP1064, AES Laboratorie) 

durante 1 minuto. 

Para a análise de Salmonella spp. e dos microrganismos indicadores de 

qualidade e higiene foi adicionado à esponja 95 mL de água peptonada tamponada 

1 % (Merck, Darmstadt, Alemanha), totalizando um volume final de 100 mL para 400 

cm2. A amostra foi homogeneizada durante 1 minuto em agitador Smasher (AP1064, 

AES Laboratorie). Após o preparo das amostras, as análises foram feitas seguindo 

cada procedimento, conforme descrito no item 4.3. 
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Figura 8 – Regiões da carcaça amostradas para avaliação microbiológica. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

Figura 9 – Coleta da amostra de superfície de carcaça pelo método não destrutivo, por meio da 

aplicação de esponja abrasiva. 

Fonte: O autor. 

Papada 

Lombo 

Barriga 
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4.3 ANÁLISES SOROLÓGICAS E MICROBIOLÓGICAS 

 

 

As análises das amostras de soro sanguíneo dos suínos foram realizadas no 

laboratório de saúde animal da EMBRAPA Suínos e Aves da cidade de Concórdia – 

Santa Catarina.  

As análises microbiológicas foram feitas no laboratório do abatedouro onde o 

estudo foi realizado. Deve-se ressaltar que para reduzir a variabilidade nos 

resultados os procedimentos de preparo das amostras e análises foram 

padronizados, bem como os métodos de análises, usando os procedimentos de 

qualidade do laboratório, os quais eram baseados na ISO 17025 (ABNT, 2005). 

 

 

4.3.1 Análises Sorológicas 

 

 

As amostras de soro foram submetidas ao teste de ELISA desenvolvido pela 

EMBRAPA - ELISA-LPS Typhimurium (Kich et al., 2007). A análise consiste em um 

teste de ELISA baseado em antígenos lipopolissacarídeos (LPS) da parede celular 

de isolado de Salmonella Typhimurium. Primeiramente os soros foram diluídos na 

proporção de 1:400 em solução tampão fosfato (PBS-T) com 1 % de albumina de 

soro bovino (PBS-TA). Após foram transferidos 100 µL desta diluição para cada 

respectivo poço da placa de ELISA (Dynex Immulon 2 HB) previamente preparada e 

revestida com antígeno (1:2000). As placas foram incubadas durante 30 minutos à 

37 °C e em seguida lavadas 3 vezes durante 3 minutos com solução tampão fosfato 

(PBS-T). Realizado este processo, foi adicionado em cada poço 100 µL de anti-IgG 

suíno conjugado diluído a 1:25.000 em PBS-TA. As placas foram incubadas durante 

1 hora a 37 °C. Após nova lavagem, foi adicionado um corante a base de peróxido 

de hidrogênio, hidróxido de sódio e tetrametil-benzidina. Após 15 minutos à 

temperatura ambiente, a reação foi interrompida com adição de 50 mL de ácido 

sulfúrico 2M. A densidade ótica (DO) foi medida a 450 nm em espectrofotômetro, 

sendo cada soro testado em triplicata.   

Em cada dia de teste, foi incluído controle sabidamente positivo (C+) e 

negativo (C-). Os resultados foram considerados positivos quando o valor do 
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percentual de densidade ótica foi maior que 40 % DO. Para tanto, foi aplicada a 

equação abaixo (Equação 1) para o valor mediano de cada soro testado em 

triplicata. 

 

Equação 1: % DO= (DO amostra - DO C-) / (DO C+ - DO C-)  

 

 

4.3.2 Análises Bacteriológicas 

 

 

4.3.2.1 Determinação da prevalência de patógenos (Salmonella spp. e L. 

monocytogenes) 

 

 

 As análises de Salmonella spp. foram realizadas seguindo o procedimento 

USDA-FSIS-MLG 4C.08. 2014, através do sistema BAX System® (BAX System Q7, 

DuPont Qualicon, EUA), que utiliza como base da técnica a Reação em Cadeia de 

Polimerase (PCR). As amostras preparadas foram inicialmente incubadas a 35  2 

ºC por 22  2 horas.  Posteriormente, cada amostra foi submetida às seguintes 

etapas de análise: 

Extração do DNA: após o pré-enriquecimento, foi feita a lise celular para a extração 

do DNA (ácido desoxirribonucleico).  A solução tampão de lise e protease foi 

preparada pela adição de 150 µL de protease e 12 mL de solução tampão, ambos 

fornecidos prontos pela DuPont Qualicon (Wilmington, EUA).  Foram adicionados 

aos tubos de lise, 200 µL da solução tampão de lise e protease e 10 µL da amostra 

pré-enriquecida.  Os tubos foram levados para blocos de aquecimento a 37  2 °C 

durante 20 minutos e, posteriormente, a 95  3 °C por 10 minutos. Após as duas 

etapas de aquecimento, as amostras foram transferidas para o bloco de refrigeração 

e mantidas em geladeira por no máximo 48 horas. As amostras foram retiradas da 

geladeira 5 minutos antes de iniciar a etapa subsequente. 

Preparo da amostra e reação nos tubos de PCR: foram adicionados aos tubos de 

PCR BAX® System Salmonella, 50 µL da solução de lise contendo o DNA extraído.   

Os tubos de PCR foram levados para o termociclador/detector do equipamento 

BAX® System Q7 DuPont Qualicon (Wilmington, EUA), previamente preparado para 
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a análise de Salmonella.  O tempo de detecção e leitura, geralmente 3 horas e 30 

minutos, foi controlado e indicado pelo Sistema BAX® System Q7. 

No final da etapa de reação, o resultado de cada amostra analisada foi mostrado 

como positivo ou negativo, diretamente na tela do computador através do programa 

do equipamento BAX® System Q7. O resultado obtido como negativo no 

equipamento BAX® System Q7 foi considerado como negativo definitivo e o 

resultado obtido como positivo foi considerado positivo presuntivo. 

 Para as amostras presuntivas positivas foram realizados testes confirmatórios 

(USDA, 2014). Assim, 500 µL do caldo de pré-enriquecimento foram transferidos 

para 10 mL de caldo Rappaport-Vassiliadis (Merck, Darmstadt, Alemanha) e 500 µL 

para 10 mL de caldo Tetrationato-Novobiocina-Muller-Kauffmann (Oxoid LTD, 

Basingstoke, Hampshire, Inglaterra). Os tubos foram incubados a 42,0  0,5 ºC por 

22 a 24 horas. Decorrida a etapa de incubação, os caldos provenientes dos tubos 

foram estriados em placas contendo ágar Xylose Lactose Tergitol-4 - XLT4 (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) e ágar Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar - 

BPLS (Acumedia, Lansing, Michigam, EUA) para isolamento das colônias. As placas 

foram incubadas por 35  2 ºC por 21  3 horas. Foram observadas as 

características das colônias nas placas, e sendo elas características de Salmonella 

spp. foram realizados testes bioquímicos e sorológicos (USDA, 2014).  

 Para a execução dos testes bioquímicos e sorológicos, as colônias 

selecionadas foram inicialmente purificadas em ágar nutriente (Merck, Darmstadt, 

Alemanha), e as placas foram incubadas a 37  1 ºC por 24  3 horas. Após a 

obtenção de colônias puras, foram realizados os testes bioquímicos. Os testes 

bioquímicos empregados foram a utilização de carboidratos (Ágar Triple Sugar Iron - 

TSI); hidrólise da ureia (Ágar ureia); fermentação da glicose (descarboxilação da 

Lisina), fermentação da lactose (detecção da atividade da enzima β-Galactosidase), 

teste de fermentação de glicose (teste de Voges-Proskauer) e teste de utilização do 

triptofano (Teste de produção de Indol). 

 As amostras positivas nas reações bioquímicas foram finalmente submetidas a 

testes sorológicos (detecção da presença de antígenos de Salmonella O-, VI e H-). A 

realização dos testes foi feita através da adição sobre uma colônia obtida a partir de 

ágar nutriente, de uma gota de cada antissoro. A presença de reações 

características (formação de grumos) nos testes sorológicas confirmaram então os 
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resultados positivos para presença de Salmonella spp. nas amostras. O resultado foi 

expresso como ausência ou presença de Salmonella em 400 cm2. 

 Para a determinação de Listeria monocytogenes, utilizou-se a metodologia 

AOAC 2004.02, por meio do sistema VIDAS® Listeria monocytogenes II – LMOII 

(bioMérieux, Marcy I`Etoile, França), cujo princípio do teste envolve reações 

imunoenzimáticas envolvendo o antígeno da bactéria alvo, quando presente. A 

amostra preparada com o caldo Half Fraser (bioMérieux, Marcy I`Etoile, França) foi 

incubada a 30  1 ºC por 25 ± 1 hora. Decorrido o tempo desta incubação, 100 µL da 

amostra foi transferida para 10 mL de caldo Fraser (bioMérieux, Marcy I`Etoile, 

França), que por sua vez foi incubado a 37  1 ºC por 25 ± 1 hora. Concluída esta 

etapa de incubação, as amostras foram então processadas no equipamento VIDAS. 

As análises que apresentaram resultados negativos no equipamento foram 

encerradas, e análises com resultados positivos foram submetidas a testes 

confirmatórios.  

 Para a confirmação, uma alíquota de 10 µL da amostra proveniente do caldo 

Fraser foi estriado em placas contendo ágar Agar Listeria acc. to Ottaviani and 

Agosti - ALOA (bioMérieux, Marcy I`Etoile, França) e ágar Palcam (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), ambas incubadas à 37  1 ºC por 24 a 48 horas. As colônias 

contendo características típicas de Listeria monocytogenes foram então submetidas 

a testes bioquímicos.  

 Inicialmente, as colônias características obtidas anteriormente foram isoladas 

em ágar Extrato de Levedura Triptona de Soja - TSYEA (Laborclin, Pinhais, Paraná), 

sendo incubadas à 37  1 ºC por 18 a 24 horas. Das colônias puras obtidas no ágar 

TSYEA, foi realizado o teste de hemólise, através do repique de uma colônia em 

ágar Sangue de Carneiro. As placas foram incubadas à 37  1 ºC por 24 ± 2 horas. 

Amostras cujas colônias apresentaram a formação de hemólise foram submetidas 

então ao teste de utilização de açúcares, por meio dos ágars Xilose e Rhamnose 

(Laborclin, Pinhais, Paraná). Também e por fim realizou-se o teste CAMP (Christie, 

Atkins, and Munch-Petersen), executado em placas contendo ágar Sangue de 

Carneiro (Laborclin, Pinhais, Paraná). Foi semeado sobre a placa culturas de S. 

aureus e Rhodococus equi em linhas únicas. Feito isso, foi repicado culturas obtidas 

no ágar TSYEA perpendicularmente as culturas descritas acima mantendo uma 

distância de 1-2 mm destas. Além disso foi semeado simultaneamente culturas 

controle de L. monocytogenes, L. innocua e L. ivanovii. As placas contendo o ágar 
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Sangue de Carneiro inoculadas com as culturas teste foram incubadas à 35  1 ºC 

durante 18 a 24 horas. A Figura 10 ilustra a interpretação do teste CAMP. 

 

 

 

 

Figura 10 – Interpretação do teste CAMP. R (Rhodococus equi); S (S. aureus). 

Fonte: ISO 11290-1:1996. 

 

 

 Ao término dos testes bioquímicos, amostras com reações características para 

Listeria monocytogenes em todos os testes foram consideradas como positivas. O 

resultado foi expresso como ausência ou presença de L. monocytogenes em 400 

cm2. 

 

 

4.3.2.2 Quantificação dos microrganismos indicadores de qualidade e higiene 

 

 

 Para as análises de contagem de aeróbios mesófilos, Enterobacteriaceae, 

coliformes totais e E. coli, utilizaram-se placas Petrifilm (3MTM, Saint Paul, MN, EUA), 

e as análises foram realizadas conforme metodologias AOAC. 

 Na determinação de aeróbios mesófilos, 1 mL da amostra preparada e das 

diluições 10-1 a 10-3 foram foi inoculados em placa (Aerobic Count Plate – AC) e esta 

permaneceu sob incubação à 35  1 ºC por 48  3 horas. Decorrido o tempo de 

incubação, todas as colônias formadas foram contadas (AOAC, 2012a). 
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 Na análise de Enterobacteriaceae, 1 mL da amostra preparada e das diluições 

10-1 a 10-2 foram inoculados em placa (Enterobacteriaceae Count Plate – EB) e esta 

foi incubada por 24  2 horas a 37  1 ºC. Decorrido o tempo de incubação, todas as 

colônias que apresentaram coloração vermelha associada apenas com formação de 

gás, colônias associadas apenas com zonas ácidas de coloração amarela e colônias 

vermelhas associadas com formação de gás e com zonas ácidas de coloração foram 

quantificadas (AOAC, 2012b).  

 Para a contagem de coliformes totais e E. coli, alíquotas de 1 mL da amostra 

preparada e das diluições 10-1 a 10-2 foram inoculados em placa (E. coli/Coliform 

Count Plate – EC). As placas foram incubadas a 35  1 ºC por 24  1 hora. Todas as 

colônias formadas (vermelhas e azuis) associadas à formação de gás foram 

contadas como coliformes totais (AOAC, 2012c). Para a determinação de E. coli 

todas as colônias azuis associadas com formação de gás foram enumeradas 

(AOAC, 2012d). 

 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Nas análises de aeróbios mesófilos, coliformes totais, E. coli e 

Enterobacteriaceae, as contagens das colônias obtidas foram transformadas em 

Unidades Formadoras de Colônia por centímetro quadrado (UFC/cm2). Esta 

conversão foi feita através da multiplicação do número de UFC pelo fator de diluição 

da amostra, seguido de divisão pela área amostrada (400 cm2). Em amostras em 

que nenhuma colônia foi detectada, o valor do limite de detecção dos métodos (1 

UFC) foi utilizado para a realização dos cálculos (NAUTA et al., 2013). Após, todos 

os resultados de contagens obtidos foram transformados em log para adequado 

tratamento estatístico. Nos ensaios qualitativos (Salmonella spp. e Listeria 

monocytogenes) foi calculada a prevalência, através do cálculo do percentual de 

amostras positivas (ALGINO et al., 2009). Para avaliação das diferenças a partir de 

resultados qualitativos (Salmonella spp. e Listeria monocytogenes) foi aplicado o 

teste Cochran's Q, seguido de comparação múltipla de pares utilizando o 

procedimento de Maraiscuilo (BESSER et al., 2012). 
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 Os resultados transformados de microrganismos indicadores de qualidade 

foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para avaliação da sua normalidade, ao 

nível de 95 % de significância. Embora na realização dos testes a distribuição não foi 

normal, a avaliação foi realizada como os resultados sendo provenientes de uma 

distribuição normal pelo fato dos microrganismos estarem distribuídos nos alimentos 

de forma heterogênea e muitas vezes abaixo do limite de detecção dos métodos 

(KILSBY; PUGH, 1981; LINDBLAD et al., 2007).  

Para avaliação das diferenças entre os lotes, as distâncias da granja em 

relação ao abatedouro e das diferenças entre as etapas de abate, foi feita a análise 

de variância fator único (ANOVA), seguido do teste de Tukey, ao nível de 95 % 

significância.  

Também foi avaliada a existência de correlação entre os níveis dos grupos de 

microrganismos indicadores de qualidade e higiene com a prevalência de 

patógenos, aplicando-se o teste de Correlação de Spearman (DELHALLE et al., 

2008), ao nível de 95 % de significância. Este teste foi aplicado sobre as amostras 

de carcaça colhidas dos nove lotes após a etapa de lavagem final, o que totalizou 90 

amostras. 

Todos os resultados obtidos foram plotados em planilha de Excel (Microsoft, 

versão 14.0.7140.5002) e o tratamento estatístico conduzido no programa XLSTAT 

(Addinsoft, versão 2015.6.01.24159). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 DETERMINAÇÃO DA SOROPREVALÊNCIA DE Salmonella spp. DOS LOTES 

 

 

 Todos os lotes amostrados neste estudo apresentaram animais soropositivos, 

sendo que de um total de 581 amostras 334 foram positivas, resultando em uma 

soroprevalência total de 57,49 %. A soroprevalência de cada um dos lotes pode ser 

visualizada na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9 – Avaliação da soroprevalência de Salmonella spp. em suínos amostrados após a 
sangria. 

Lote amostrado 
Número de 
amostras 

Número de amostras 
positivas 

Soroprevalência (%) 

L 1 66 17 25,76 

L 2 65 60 92,31 

L 3 65 21 32,31 

L 4 65 51 78,46 

L 5 64 52 81,25 

L 6 66 6 9,09 

L 7 64 19 29,69 

L 8 64 55 85,94 

L 9 62 53 85,48 

Total 581 334 57,49 

 

 

Conforme pode ser observado, os resultados por lote variaram de 9,09 % (lote 

6) a 92,31 % (lote 2) de animais soropositivos para Salmonella. Individualmente a 

amplitude entre os lotes foi grande (83,22) bem como, a média geral entre todos os 

lotes elevada (57,49%). Estes valores estão semelhantes aos níveis nacionais 

relatados para abatedouros (71,1 %) e granjas (57,6 %) de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul (KICH et al., 2005, SEIXAS; TOCHETTO; FERRAZ, 2009; SILVA et 

al., 2006). Contrariamente, níveis inferiores são relatados na Europa, cujos valores 

variam de 9,6 a 25 % (DAVIES et al., 2003; METHNER et al., 2011). Dos nove lotes 

avaliados neste estudo, somente dois (lotes 1 e 6) apresentaram soroprevalência 

semelhante aos níveis europeus. 



50 
 

 

De acordo com Kich et al. (2006), o perfil sorológico das granjas fornece 

informações importantes para a implementação de programas de controle de 

Salmonella spp., visto que a contaminação das carcaças por Salmonella possui 

como origem os próprios animais, que podem ser contaminados tanto na fase de 

criação (granja), como nas etapas de pré-abate (transporte, jejum e espera). 

Baptista, Dahl e Nielsen (2010) afirmam que os dados provenientes de testes 

sorológicos indicam, de forma indireta, o contato dos animais com Salmonella, e por 

consequência a possibilidade de haver animais portadores e eliminadores da 

bactéria. 

 O controle de infecções de animais durante a fase primária de produção 

configura-se como um pré-requisito para estabelecimento de medidas preventivas na 

cadeia produtiva (METHNER et al., 2011). Como medidas específicas a serem 

praticadas no abatedouro para lotes cuja prevalência detectada de Salmonella esteja 

no nível mais alto, pode-se elencar o direcionamento do lote para abate no final do 

dia, redução do tempo de permanência dos animais na área de espera, aplicação de 

água quente sobre as carcaças durante o processamento, dentre outras (BAPTISTA; 

DAHL; NIELSEN, 2010). 

 Diversos países da Europa têm implantado em seu sistema de produção de 

suínos planos de controle de Salmonella nos animais vivos, visando mitigar riscos de 

surtos de salmonelose via consumo de alimentos contaminados. O plano de controle 

de Salmonella na Irlanda está baseado em análises sorológicas das granjas, através 

de testes de ELISA fazendo uso de uma linha de corte de DO 40 %. Neste país, as 

granjas são categorizadas em três níveis de prevalência, identificados como 1 (baixo 

risco), 2 (médio risco) e 3 (alto risco), com soroprevalências de ≤ 10 %, > 10 a 50 % 

e > 50 %, respectivamente (MANNION et al., 2012). Baseado nesta classificação, 

apenas 11,11 % dos lotes avaliados neste estudo seriam classificados como de 

baixo risco; 33,33 % seriam classificados como de médio risco e 55,56 % ficariam no 

grupo de alto risco, o que indica uma pior condição dos lotes brasileiros frente aos 

lotes irlandeses. Esta pior condição pode estar relacionada ao fato de que o Brasil 

carece de um plano de controle de Salmonella na cadeia produtiva.

 Pesquisadores brasileiros também categorizaram as granjas em três níveis, 

porém com faixas diferentes, considerando granjas de baixo risco aquelas cuja 

soroprevalência era < 40 %; médio risco entre 40 e 70 % e alto risco acima de 70 %. 

Levando em conta esta classificação, 44,44 % dos lotes avaliados no presente 
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estudo mostraram-se como de baixo risco, ao passo que a grande maioria dos lotes 

(55,56 %) foram enquadrados no nível de alto risco. Nenhum lote apresentou 

soroprevalência entre 40 e 70 %, que o classificaria como de médio risco.  

O cenário europeu atualmente demonstra os avanços obtidos pelo setor no 

controle de Salmonella. Países como Suécia, Finlândia e Noruega apresentam 

prevalências baixas ao ponto de seus programas serem baseados já em estratégias 

de erradicação. A Dinamarca reduziu a linha de corte para DO 20 %, e as granjas 

são classificadas em nível 1, 2 e 3, para prevalências < 40%, ≥ 40 a 65 % e ≥ 65 %, 

respectivamente. A Irlanda já adota uma classificação cuja granja que apresentar 

prevalência > 50 % em amostras de sangue, é eliminada do programa de controle de 

qualidade. A Alemanha classifica suas granjas em três níveis (1, 2 e 3) para 

soroprevalências de respectivamente ≤ 20 %; > 20% a ≤ 40 % e > 40 % (CREUS, 

2014). Baseado no programa alemão, 55,6 % dos lotes avaliados no presente 

estudo seriam classificados como de alto risco, ao passo que apenas 11 % dos lotes 

enquadrariam-se como de baixo risco. 

A Dinamarca possui planos para controle de zoonoses há mais de 25 anos. O 

plano de controle de Salmonella em suínos já está em sua quinta revisão, tendo sido 

adotado no final de 2013, e com prazo de aplicação até o final de 2017. A meta do 

plano é uma prevalência máxima de 1 % em carcaças amostradas no abatedouro. 

Desde o ano de 2001, a prevalência foi inferior a 1,5 %, sendo no ano de 2014 

inferior a 1 % (DTU, 2015). Estes dados da Dinamarca indicam a efetividade que 

planos de controle bem estruturados podem alcançar no controle de Salmonella 

dentro da cadeia de produção de carne suína. 

Assim, os números obtidos evidenciam as altas taxas de prevalência de 

Salmonella nos rebanhos suínos analisados. Comparando-se a realidade brasileira 

frente ao praticado na Europa, fica evidente a necessidade de avanço na 

implementação de programas de controle de Salmonella no campo, para que, 

consequentemente, os níveis de prevalência encontrados dentro das operações de 

abate possam ser reduzidos a níveis mais seguros. 
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5.2 AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO MICROBIOLÓGICA DOS LOTES NO INÍCIO DO 

ABATE 

 

 

Uma avaliação geral dos nove lotes amostrados foi necessária para avaliar a 

existência ou não de diferença entre os lotes analisados no início das operações de 

abate. Assim, a análise deu-se após a sangria, já que neste ponto o efeito das 

diferentes etapas de processo não influenciariam as condições microbiológicas das 

carcaças. 

Com relação aos níveis de microrganismos indicadores de higiene e 

qualidade, houve diferença estatística entre os lotes para os quatro parâmetros 

analisados (p < 0,05). Para aeróbios mesófilos, os resultados entre os lotes 

oscilaram entre 3,65 a 4,95 log UFC/cm2. Já para coliformes totais, o maior nível foi 

encontrado no lote 5, com 1,38 log UFC/cm2, ao passo que o lote com o menor 

número de coliformes totais foi o lote 9, com 0,59 log UFC/cm2 (Tabela 10).  

Neste estudo os resultados obtidos são inferiores aos observados por 

pesquisadores irlandeses, que avaliaram diferentes etapas do processo de abate de 

suínos e, especificamente após a sangria, obtiveram em média 6,30 e 6,05 log 

UFC/cm2 para aeróbios mesófilos e coliformes totais, respectivamente (PEARCE et 

al., 2004). A contagem de E. coli apresentou o maior nível no lote 2, com 1,49 log 

UFC/cm2, tendo o lote 9 apresentando 0,35 log UFC/cm2 e as contagens de 

enterobactérias variaram entre 0,75 e 2,10 log UFC/cm2 (Tabela 10). Os menores 

níveis de coliformes, E. coli e enterobactérias foram encontrados no lote 9, ao passo 

que o menor nível de aeróbios mesófilos foi observado no lote 1. 
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Tabela 10 – Níveis de microrganismos indicadores de qualidade e higiene em lotes amostrados 
após a sangria. 

Lote (Número 
de amostras) 

Média ± desvio padrão
*
 (log UFC/cm

2
)
#
 

Aeróbios 
mesófilos  

Aeróbios 
mesófilos  

Aeróbios 
mesófilos  

Aeróbios 
mesófilos  

L 1 (10) 3,65 ± 0,34 
e
 1,21 ± 0,51 

a,b,c
 0,86 ± 0,58 

b,c,d
 1,19 ± 0,56 

b,c
 

L 2 (10) 4,95 ± 0,31 
a
 1,72 ± 0,54 

a
 1,49 ± 0,49 

a
 2,10 ± 0,40 

a
 

L 3 (10) 3,99 ± 0,40 
c,d,e

 0,87 ± 0,33 
b,c

 0,54 ± 0,45 
c,d

 1,09 ± 0,50 
b,c

 
L 4 (10) 4,35 ± 0,34 

b,c
 1,29 ± 0,30 

a,b
 1,07 ± 0,38 

a,b,c
 1,29 ± 0,08 

b,c 
L 5 (10) 4,39 ± 0,24 

b,c
 1,38 ± 0,19 

a,b
 1,19 ± 0,19 

a,b
 1,51 ± 0,52 

a 
L 6 (10) 4,47 ± 0,10 

b
 1,15 ± 0,26 

a,b,c
 0,99 ± 0,30 

a,b,c,d
 1,16 ± 0,18 

b,c 
L 7 (10) 3,91 ± 0,31 

d,e
 0,76 ± 0,60 

b,c
 0,59 ± 0,59 

b,c,d
 1,00 ± 0,47 

b,c 
L 8 (10) 4,30 ± 0,32 

b,c,d
 0,95 ± 0,55 

b,c
 0,69 ± 0,48 

b,c,d
 1,15 ± 0,75 

b,c 
L 9 (10) 4,25 ± 0,25 

b,c,d
 0,59 ± 0,49

 c
 0,35 ± 0,44

 d
 0,75 ± 0,47 

c 
* Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
#
 Logaritmo da contagem de unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. 

 

 

Para os patógenos pesquisados, não houve diferença estatística entre os 

lotes para L. monocytogenes, uma vez que não houve amostras positivas dentre as 

carcaças amostradas. Com relação à Salmonella spp., houve diferença entre os 

lotes avaliados. Três lotes (lotes 3, 4 e 9) apresentaram ausência em todas as 

amostras avaliadas, ao passo que houve dois lotes com 10 % de prevalência, um 

lote com 30 %, um lote com 40 %, um lote com 50 % de prevalência, e um lote (lote 

2) cuja prevalência foi de 100 %, tendo as 10 amostras apresentado presença de 

Salmonella spp. na superfície da carcaça. Os níveis de prevalência estão listados na 

Tabela 11. 

 

 

Tabela 11 – Número de amostras positivas e prevalência (%) de Salmonella spp. em superfície 
de carcaças após a sangria. 

Lote 
(Número de amostras) 

Salmonella spp. 
Amostras positivas (Prevalência %)

* 

L 1 (10) 1 (10)
 a
 

L 2 (10) 10 (100)
 b 

L 3 (10) 0 (0)
 a 

L 4 (10) 0 (0)
 a 

L 5 (10) 5 (50) 
a,b  

L 6 (10) 4 (40) a,b 
L 7 (10) 1 (10)

 a 
L 8 (10) 3 (30)

 a 
L 9 (10) 0 (0)

 a 
* Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo procedimento de 
Maraiscuilo (p < 0,05). 
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Com relação à Salmonella, do total de 90 amostras de carcaças avaliadas dos 

nove diferentes lotes, 24 foram positivas, resultando em uma prevalência média de 

26,67 %. A prevalência obtida encontra-se abaixo do relatado por Arguello et al. 

(2012), que de um total de 160 suínos analisados detectaram um percentual de 

positividade de 57,5 % nas carcaças. Bessa, Costa e Cardoso (2004) relataram uma 

prevalência de 55,66 % em suínos, ao avaliarem linfonodos mesentéricos e fezes de 

300 animais. Resultado semelhante com relação a prevalência de Salmonella foi 

relatada por Hernández et al. (2013), que de um total de 80 amostras de carcaças 

coletadas antes da etapa de escaldagem, detectaram um percentual de 36,25 % de 

amostras positivas. Em um estudo realizado por Zewde et al. (2009) onde diferentes 

técnicas de coleta de amostras de carcaças foram comparados, 9,6 % dos suínos 

foram positivos para Salmonella. 

A condição microbiológica das carcaças na entrada do abatedouro é 

dependente de uma série de fatores, que vão desde a granja até o abatedouro. 

Condições de limpeza da granja, do caminhão e da área de espera no abatedouro 

podem ser destacadas, além da eficiência da lavagem das carcaças imediatamente 

antes da insensibilização. A presença de elevadas prevalências de Salmonella ao 

início das operações de abate configura-se como um fator de risco, visto que dentro 

do processo de abate podem ocorrer contaminações cruzadas. 

 

 

5.3 INFLUÊNCIA DAS DISTÂNCIAS ENTRE GRANJA E ABATEDOURO NOS 

NÍVEIS MICROBIOLÓGICOS 

 

 

Avaliou-se a influência das distâncias entre as granjas e o abatedouro, uma 

vez que a permanência dos animais por longos períodos de tempo sob condições de 

transporte pode acarretar em diferenças sobre as condições microbiológicas das 

carcaças no início do abate. Para essa avaliação, avaliou-se cada grupo de granjas 

com diferentes distâncias em relação aos resultados obtidos nas amostras de 

carcaças coletadas após a sangria. Desta forma, realizou-se a média dos resultados 

obtidos nos três lotes mais próximos, nos três lotes com distância intermediária e 

nos três lotes mais distantes, o que totalizou 30 amostras de carcaça para cada um 

dos grupos. 
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Com base nos resultados obtidos, detectou-se que a distância tem impacto 

significativo sobre os níveis de enterobactérias, coliformes e E. coli. Animais 

provenientes de granjas situadas em regiões mais distantes do abatedouro, cujo 

tempo necessário para o transporte dos animais é maior, apresentaram níveis 

significativamente inferiores no momento do abate. Para enterobactérias, o nível 

médio detectado nas três granjas mais distantes foi de 0,97 log UFC/cm2, enquanto 

os lotes oriundos de regiões mais próximas apresentaram um nível médio de 1,46 

log UFC/cm2. Para coliformes totais, os resultados variaram de 0,76 para 1,26 log 

UFC/cm2, e para E. coli os resultados oscilaram entre 0,54 e 0,96 log UFC/cm2, 

respectivamente, da região mais distante para a região mais próxima. A Tabela 12 

apresenta os resultados dos microrganismos indicadores em relação à distância.  

 

 

Tabela 12 – Níveis médios de microrganismos indicadores em relação à distância entre a 
granja e o abatedouro na etapa inicial de abate. 

Distância 
(Número de 
amostras) 

Média ± desvio padrão
*
 (log UFC/cm

2
)
#
 

Aeróbios 
mesófilos  

Coliformes 
totais  

E. coli Enterobacteriaceae  

Curta (30) 4,20 ± 0,66 
a
 1,26 ± 0,58 

a
 0,96 ± 0,63 

a
 1,46 ± 0,66 

a
 

Média (30) 4,40 ± 0,24 
a
 1,28 ± 0,26 

a
 1,08 ± 0,30 

a
 1,32 ± 0,34 

a
 

Longa (30) 4,15 ± 0,34 
a
 0,76 ± 0,55 

b
 0,54 ± 0,51 

b
 0,97 ± 0,58 

b
 

* Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
 
#
Logaritmo da contagem de unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. 

 

 

O fato do aumento da excreção de fezes durante o período de transporte 

pode explicar os menores níveis de coliformes totais, E. coli e enterobactérias dos 

lotes situados em regiões mais distantes do abatedouro, cujo tempo necessário para 

o transporte dos animais é maior. Como nestes casos a excreção de fezes durante o 

transporte tende a ser maior, o volume de conteúdo gastro-intestinal que entrou com 

as carcaças no abatedouro foi consequentemente menor, e reduziu os níveis destes 

microrganismos. 

Com relação aos níveis de patógenos, não foi possível estabelecer relação 

entre a distância e o nível de prevalência das carcaças no início do abate. Nenhuma 

amostra apresentou-se positiva para Listeria monocytogenes. Para Salmonella spp., 

o nível de prevalência apresentou comportamento semelhante aos níveis de 

indicadores, ou seja, os lotes situados em regiões mais distantes apresentaram 
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níveis mais baixos de prevalência (13,33 %), ao passo que lotes mais próximos do 

abatedouro apresentaram 36,67 % das carcaças positivas (Tabela 13). 

 
 

Tabela 13 – Número de amostras positivas e prevalência (%) de Salmonella spp. em relação à 
distância entre a granja e o abatedouro na etapa inicial de abate. 

Distância (Número de amostras) 
Salmonella spp. 

Amostras positivas (Prevalência %)* 

Curta (30) 11 (36,67) 
a
 

Média (30) 9 (30) 
a 

Longa (30) 4 (13,33) 
a 

* Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo procedimento de 
Maraiscuilo (p < 0,05). 

 

 

 De acordo com Kich e Souza (2015), as condições de estresse a que os 

animais são submetidos nas etapas de pré-abate (transporte e período de espera) 

podem influenciar as condições microbiológicas por dois aspectos. Inicialmente, o 

estresse ocasiona a intensificação da excreção fecal dos animais, o que no caso da 

Salmonella pode atuar como um agente amplificador de contaminação. De outro 

lado, animais suscetíveis expostos em contato com animais excretores de 

Salmonella podem acabar se contaminando antes do início do abate. O transporte 

dos animais tem sido relacionado como um dos pontos críticos dentre os diferentes 

fatores de estresse em etapas anteriores ao abate para a contaminação das 

carcaças por Salmonella spp. (HERNÁNDEZ et al., 2013; MANNION et al., 2012). 

 O fato do aumento da excreção de fezes durante o período de transporte 

pode explicar os menores níveis de coliformes totais, E. coli e enterobactérias dos 

lotes situados em regiões mais distantes do abatedouro, cujo tempo necessário para 

o transporte dos animais é maior. Como a excreção no transporte foi maior, o 

volume de conteúdo gastro-intestinal que entrou no abatedouro foi 

consequentemente menor, reduzindo a contaminação das carcaças. Conforme 

Ghafir et al. (2008), enterobactérias e E. coli podem ser usadas como indicadores de 

contaminação entérica pelo fato de serem encontradas no trato digestivo dos 

animais. Pelo fato da E. coli pertencer ao grupo dos coliformes, a mesma relação 

pode ser estendida ao nível de coliformes totais.  

Com relação à Salmonella, que também apresentou menores índices nos 

lotes cujo tempo de transporte foi superior, embora não tenha havido correlação 

estatística, a mesma relação pode ser estabelecida. Com uma maior eliminação de 
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fezes durante esta etapa, menor foi o conteúdo de material fecal introduzido na linha 

de abate, o que por consequência reduz a probabilidade de contaminação das 

carcaças. Em contrapartida, esta maior excreção de material fecal pode fazer com 

que ocorra a ingestão de células da bactéria, infectando os animais. Ao se avaliar a 

soroprevalência dos lotes através do agrupamento em função da distância, observa-

se que os lotes mais distantes apresentaram os maiores níveis (66,84 %). Lotes 

situados em distâncias intermediárias e lotes mais próximos apresentam menores 

soroprevalências (55,9 e 50,0 %, respectivamente), vindo ao encontro do sugerido 

por Kich e Souza (2015), que afirmam a existência da possibilidade de contaminação 

de animais durante o período de transporte. Uma das características da infecção por 

Salmonella é a rapidez com que a mesma ocorre. De acordo com Boughton et al. 

(2007), dentro de 3 horas após o contato do animal com a bactéria já é possível 

detectar a contaminação do conteúdo gastro-intestinal e linfonodos por Salmonella. 

Em complemento ao tempo de permanência dos suínos nos caminhões, 

torna-se importante que a operação de transporte seja realizada em caminhões 

limpos e em boas condições higiênicas e sanitárias. Hernández et al. (2013), ao 

avaliarem o nível de contaminação por Salmonella em caminhões após a descarga 

dos animais e antes da higienização, detectaram uma prevalência de 29,17 % nas 

amostras analisadas. Na área de espera, a prevalência foi de 9,38 %. Este número 

reitera o fato da excreção da bactéria ocorrer através das fezes dos animais durante 

o transporte. Como medida de controle, os autores sugerem que o procedimento de 

limpeza de caminhões e área de espera dos animais seja incluído dentro do plano 

de APPCC do abatedouro. Em estudo semelhante, Mannion et al. (2012) 

detectaram, em amostras de swab de caminhões e área de espera, 

respectivamente, 4,3 e 80 % de prevalência de Salmonella spp. De acordo com o 

estudo, apesar de ser notoriamente sabido que os caminhões podem atuar como 

fontes de contaminação dos animais, eles podem ser considerados como uma fonte 

de contaminação de menor impacto. 

 

 

 

 

 



58 
 

 

5.4 INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ETAPAS DE ABATE SOBRE OS NÍVEIS 

MICROBIOLÓGICOS 

 

 

Os níveis médios de microrganismos indicadores dos nove lotes amostrados 

encontram-se listados na Tabela 14. Para aeróbios mesófilos, as contagens médias 

variaram entre 1,81 e 4,26 log UFC/cm2. Nas análises de coliformes totais e E. coli, a 

variação ficou entre 0,04 a 1,87, e 0,01 a 1,63 log UFC/cm2, respectivamente. As 

contagens de enterobactérias por sua vez oscilaram entre 0,08 e 2,00 log UFC/cm2. 

 

 

Tabela 14 – Contagens médias de aeróbios mesófilos, coliformes totais, E. coli e 
Enterobacteriaceae nas diferentes etapas do processo de abate. 

 Média ± desvio padrão
*
 (log UFC/cm

2
)
# 

Etapa do Processo 
Aeróbios 
Mesófilos 

Coliformes 
totais 

E. coli Enterobacteriaceae 

Sangria 4,25 ± 0,46 
a
 1,10 ± 0,53 

b,c
 0,86 ± 0,55 

b
 1,25 ± 0,58 

c
 

Escaldagem 1,81 ± 0,68 
e
 0,04 ± 0,15 

h
 0,01 ± 0,06 

e
 0,08 ± 0,27 

g
 

Depiladeira 4,26 ± 0,50 
a
 1,87 ± 0,53 

a
 1,63 ± 0,57 

a
 2,00 ± 0,60 

a
 

Flambagem 3,59 ± 0,98 
c
 0,93 ± 0,57 

c,d
 0,70 ± 0,62 

b
 1,24 ± 0,60 

c
 

Lavagem toalete externo 3,81 ± 0,51 
b,c

 0,47 ± 0,41 
f,g

 0,24 ± 0,33 
d
 0,84 ± 0,56 

e
 

Evisceração 3,66 ± 0,40 
b,c

 0,65 ± 0,43 
e,f

 0,35 ± 0,38 
c,d

 0,96 ± 0,47 
d,e

 
Inspeção oficial 3,62 ± 0,45 

c
 0,81 ± 0,42 

d,e
 0,47 ± 0,47 

c
 1,16 ± 0,45 

c,d
 

Lavagem final 3,92 ± 0,45 
b
 1,17 ± 0,51 

b
 0,74 ± 0,53 

b
 1,58 ± 0,53 

b
 

Resfriamento 2,70 ± 0,70 
d
 0,31 ± 0,57

 g
 0,16 ± 0,44

 d,e
 0,55 ± 0,65

 f
 

* Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
#
 Logaritmo da contagem de unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. 

 

 

Os níveis de microrganismos variaram ao longo das etapas de abate sendo 

que algumas etapas contribuíram para a redução microbiana, e outras promoveram 

o aumento das contagens. As contagens dos microrganismos indicadores nas 

diferentes etapas do processo podem ser melhor visualizadas na Figura 11. 
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Figura 11 – Níveis médios dos microrganismos indicadores nas diferentes etapas do processo 

de abate. 

 

 

Para avaliação da influência de cada etapa sobre os níveis de patógenos, 

utilizou-se a prevalência apresentada por todos os lotes em cada etapa. Conforme 

os resultados obtidos, a superfície dos animais que entram na linha de abate 

carregam elevados níveis microbianos: 4,25 log UFC/cm2 de aeróbios mesófilos 

(Tabela 14) e 26,67 % de prevalência de Salmonella (Tabela 15), o que implica na 

necessidade que as operações de abate contribuam para a redução desses níveis.  

 

 

Tabela 15 – Número de amostras positivas e prevalência (%) de Salmonella spp. e Listeria 
monocytogenes em diferentes etapas do processo de abate. 

Etapa do Processo 
Salmonella spp. 

Amostras positivas  
(Prevalência %)

* 

L. monocytogenes 
Amostras positivas 

(Prevalência %)* 

Sangria 24 (26,67) 
c
 0 (0) 

a 
Escaldagem 1 (1,11) 

a 0 (0) 
a 

Depiladeira 53 (58,89) 
d 0 (0) 

a 
Flambagem 20 (22,22) 

b,c 0 (0) 
a 

Lavagem toalete externo 6 (6,67) 
a,b 0 (0) 

a 
Evisceração 3 (3,33) 

a 0 (0) 
a 

Inspeção oficial 6 (6,67) 
a,b 0 (0) 

a 
Lavagem final 14 (15,56) 

a,b,c 19 (21,11) 
c 

Resfriamento 1 (1,11) 
a 9 (10) 

b 
* Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo procedimento de 
Maraiscuilo (p < 0,05). 
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Os níveis de prevalência de patógenos, assim como os microrganismos 

indicadores de qualidade e higiene, apresentaram variação dentre as diferentes 

etapas de abate. Para Salmonella spp. as menores prevalências foram identificadas 

nas etapas de escaldagem e resfriamento. Listeria monocytogenes foi detectada 

apenas em duas etapas, sendo a maior prevalência encontrada após a lavagem final 

das carcaças. Os níveis de prevalência de patógenos em cada etapa de abate estão 

ilustrados na Figura 12. 

 

 

 
Figura 12 – Prevalência de Salmonella spp. e Listeria monocytogenes nas diferentes etapas do 
processo de abate. 
 

 

A escaldagem se mostrou uma eficiente etapa do processo na redução 

microbiana, diminuindo na contagem de aeróbios mesófilos praticamente 2,5 log da 

carga inicial. A contagem de E. coli nesta etapa foi praticamente eliminada, assim 

como ocorre para os níveis de coliformes totais e enterobactérias. A contaminação 

por Salmonella spp. foi reduzida drasticamente também nesta etapa, passando de 

26,67 para 1,11 % de prevalência. Conforme Buncic e Sofos (2012), a etapa de 

escaldagem exerce importante papel na redução microbiana, em função da alta 

temperatura da água aplicada sobre as carcaças. São relatados reduções nos níveis 

de aeróbios mesófilos superiores a 2 log, e índices de Salmonella variando entre 0 % 

e 5,6 %. Pearce et al. (2004) e Hernández et al. (2013) relataram uma prevalência 
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de Salmonella de 1 e 8,75 %, respectivamente. Além da prevalência de Salmonella, 

Pearce et al. (2004) determinaram os níveis de aeróbios mesófilos e coliformes em 

três regiões da carcaça, sendo que as médias foram respectivamente 2,53 e 2,42 log 

UFC/cm2. Comparando-se os dados obtidos ao relatado pelos autores, os níveis de 

coliformes obtidos neste estudo são significativamente inferiores. 

A ocorrência de Salmonella e outras bactérias em amostras após a 

escaldagem pode ser explicada pela presença excessiva de sujidades, que 

permanecem aderidas a pele do animal e protegem as células da ação do calor, pela 

presença de bactérias em reentrâncias da pele, ou pela temperatura da água estar 

abaixo do parametrizado (KICH; SOUZA, 2015). Arguello et al. (2012) avaliaram 

amostras de água provenientes do tanque de escaldagem de três diferentes 

abatedouros, e em dois deles houve isolamento de Salmonella, aos níveis de 6,7 % 

e 42 %. O controle da temperatura da água deve, portanto, ser tratado como um 

ponto crucial no controle de contaminação das carcaças. 

A depiladeira, por sua vez, configurou-se como uma etapa crítica na elevação 

dos níveis de todos os microrganismos. Após esta etapa, as carcaças passaram a 

apresentar níveis de microrganismos indicadores e presença de Salmonella 

superiores ao observado nas carcaças antes mesmo do início do abate. Os níveis de 

enterobactérias e E. coli praticamente dobraram comparando-se com a condição 

inicial da carcaça, passando de 1,25 para 2,00 e 0,86 para 1,63 log UFC/cm2, 

respectivamente. A prevalência de Salmonella spp. aumentou para 58,89 %, maior 

índice dentre todas as etapas avaliadas. Este aumento dos níveis microbiológicos 

praticamente anula a ação da escaldagem, que reduziu consideravelmente o nível 

microbiano. Pearce et al. (2004) demonstraram níveis médios de 4,62 e 3,5 log 

UFC/cm2 para aeróbios mesófilos e coliformes, respectivamente, além de 7 % de 

positividade para Salmonella spp. 

Alguns aspectos dessa etapa explicam o incremento da contaminação, tanto 

por Salmonella como dos demais microrganismos. Como o reto ainda encontra-se 

aberto, pode ocorrer o extravasamento de conteúdo fecal, que pode contaminar as 

carcaças, além do próprio equipamento, que passa a efetuar uma contaminação 

cruzada (KICH; SOUZA, 2015). Além destes fatores, também é relatado por Buncic e 

Sofos (2012) uma insuficiente temperatura e fluxo da água e proliferação bacteriana 

no interior da máquina. Geralmente, as máquinas de depilação não possuem um 

desenho sanitário adequado que facilite uma eficiente limpeza da mesma. 
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A contaminação cruzada entre as carcaças em uma linha de abate é um 

aspecto crítico, uma vez que carcaças em condições adequadas do ponto de vista 

microbiológico podem passar a ter essa condição comprometida. Conforme estudo 

conduzido por Arguello et al. (2012), a contaminação cruzada pode ser considerada 

como a causa de até 50 % das contaminações de carcaça por Salmonella spp. 

A flambagem reduziu a incidência de Salmonella spp. de 58,89 para 22,22 %, 

assim como reduziu os níveis de todos os microrganismos indicadores em quase 1 

ciclo log. A prevalência de Salmonella foi, no entanto, maior que o relatado por 

Hernández et al. (2013), que obtiveram uma prevalência de 2,5 %, e por Seixas, 

Tochetto e Ferraz (2009) e Pearce et al. (2004), que não detectaram nenhuma 

positividade em carcaças desta etapa. Pelo fato das carcaças serem expostas a 

altas temperaturas pelo contato direto com chamas da flambagem, os 

microrganismos presentes são eliminados por ação do calor. Conforme Kich e Souza 

(2015), a temperatura a qual a carcaça é submetida nesta etapa pode ultrapassar os 

700 °C, o que propicia uma rápida eliminação das bactérias presentes. Este fato 

demonstra a importância desta etapa do ponto de vista microbiológico, fazendo com 

que a mesma possa ser aplicada como um ponto crítico de controle do processo de 

abate. 

Buncic e Sofos (2012), demonstraram reduções de 1,5 a 3 log na contagem 

de aeróbios mesófilos, 3 a 4 log do número colônias de Salmonella e uma redução 

de até 98 % da prevalência da mesma, por meio de flambagem de carcaças de 

suínos com temperaturas de 1.300 a 1.500 °C. Pearce et al. (2004) obtiveram 

reduções superiores a 2 log nas contagens de aeróbios mesófilos e coliformes. Tal 

redução não foi evidenciada no presente estudo, tanto nos níveis de contagens 

microbianas como na prevalência de Salmonella. Como não ocorre um controle 

efetivo da temperatura, possivelmente este menor impacto é oriundo de menores 

temperaturas aplicadas sobre as carcaças, o que faz com que bactérias localizadas 

em áreas protegidas do calor possam permanecer viáveis. Além disso, o tempo de 

exposição das carcaças à chama também pode sofrer influência. 

Após as operações de toalete realizadas imediatamente depois da limpeza e 

polimento final das carcaças, as mesmas passam por uma lavagem. Nesta etapa, 

ocorreu uma redução da incidência de Salmonella para 6,67 %. Lima et al. (2004), 

ao analisarem carcaças após as etapas de toalete e lavagem das carcaças, e 

oclusão do reto, detectaram uma prevalência de Salmonella de 6,70 %, a qual é 
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bastante similar ao resultado obtido neste estudo. As contagens de coliformes totais, 

E. coli e enterobactérias também foram reduzidas nesta etapa, em 0,46, 0,46 e 0,40 

log, respectivamente. 

Outro aspecto importante é que a etapa de polimento e toalete (remoção 

manual por meio de facas), realizada para completa remoção dos pêlos da superfície 

das carcaças, oferecem riscos do ponto de vista microbiológico. Ao passo que a 

utilização de facas oferece o risco de recontaminação por falhas em sua 

esterilização entre as carcaças (KICH; SOUZA, 2015), a máquina responsável pelo 

polimento não possui um layout adequado para sua higienização, fazendo com que 

a mesma atue como uma fonte potencial de recontaminação das carcaças na linha 

de abate (BUNCIC; SOFOS, 2012). Pearce et al. (2004) demonstraram aumentos 

significativos dos níveis microbiológicos após as carcaças passarem pela etapa de 

polimento. 

Neste estudo, a etapa de evisceração propiciou um pequeno, mas 

insignificante aumento nas contagens de coliformes totais, E. coli e enterobactérias, 

em 0,18, 0,11 e 0,12 log, respectivamente, ao passo que o nível de aeróbios 

mesófilos teve uma redução de 0,15 log. Pearce et al. (2004), avaliando diferentes 

regiões de carcaças após a evisceração observaram um aumento de 0,5 log para 

coliformes, e uma redução nos níveis de aeróbios mesófilos bastante similar a este 

estudo (0,12 log). Este incremento dos níveis de coliformes e enterobactérias 

ocorreu possivelmente pelo contato de materiais de origem gastro-intestinal com a 

superfície da carcaça. Como a operação é realizada de forma manual, é difícil 

eliminar essa ocorrência durante o processamento das carcaças. No entanto, a 

prevalência de Salmonella foi reduzida pela metade quando comparado à etapa 

anterior, alcançando 3,33 %. 

A prevalência de Salmonella após a evisceração relatada é bastante variada 

entre os diferentes estudos conduzidos. Hernández et al. (2013) não detectaram 

nenhuma amostra positiva para Salmonella spp. Em estudo conduzido por Lima et 

al. (2004), 30 carcaças foram amostradas após a evisceração e serragem da 

carcaça, obtendo uma prevalência de Salmonella de 16,70 %. McDowell et al. (2007) 

relatam uma prevalência de 40 %, número bem superior ao encontrado no presente 

estudo. Seixas, Tochetto e Ferraz (2009) detectaram 4 amostras positivas de um 

total de 18 amostradas, o que resulta em uma prevalência de 22,2 %. Pearce et al. 

(2004) obtiveram 7 % das amostras sendo positivas após esta etapa. 
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Lindblad et al. (2007) determinaram níveis de aeróbios mesófilos, E. coli e 

Enterobacteriaceae em amostras de carcaças suínas após a evisceração. Das 

amostras que apresentaram presença nas referidas análises (100 % para aeróbios 

mesófilos, 57 % para E. coli e 87 % para enterobactérias) a média das contagens foi 

de 3,48 log UFC/cm2 de aeróbios mesófilos, 0,32 e 0,05 log UFC/cm2 para 

enterobactérias e E. coli, respectivamente. Ambos níveis foram menores que o 

detectado no presente estudo. Na mesma avaliação, os autores detectaram 2,39 % 

de positividade para L. monocytogenes, valor este superior ao obtido no presente 

estudo, em que nenhuma amostra foi positiva. 

Em função do elevado risco microbiológico que a etapa de evisceração 

propicia às carcaças, Arguello et al. (2012) afirmam que esta operação constitui-se 

em uma etapa crítica do processo de abate. Para Kich e Silva (2015), esta é a etapa 

mais crítica das operações de abate da área limpa, entre os aspectos 

microbiológicos, fazendo com que a mesma deva ser encarada como um ponto 

crítico de controle, monitorado pela avaliação visual da presença de conteúdo 

gastro-intestinal nas carcaças evisceradas. Uma forma de evitar a contaminação 

cruzada nesta etapa é a realização de uma eficiente higienização das mãos dos 

operadores e esterilização das facas (BUNCIC; SOFOS, 2012). 

Os níveis microbiológicos, com exceção da contagem de aeróbios mesófilos, 

aumentaram após a realização da inspeção oficial. A prevalência de Salmonella 

dobrou nesta etapa, passando para 6,67 %. As contagens de coliformes totais, E. 

coli e enterobactérias passam de 0,65; 0,35 e 0,96 para 0,81; 0,47 e 1,16 log 

UFC/cm2, respectivamente. Esta etapa consiste basicamente na remoção manual de 

partes da carcaça que porventura tenham ficado com algum resíduo de 

contaminação aparente resultante da etapa anterior. Os resultados obtidos 

demonstram que esta etapa apresenta impacto negativo sobre a qualidade 

microbiológica das carcaças. Da mesma forma que nas operações de evisceração, 

os operadores e utensílios podem agir como disseminadores de contaminação, por 

meio de falhas na higienização de mãos e esterilização de facas. Em estudo 

conduzido por Botteldoorn et al. (2003), 26,83 % das facas utilizadas no processo de 

abate apresentaram contaminação por Salmonella, o que comprova e evidencia o 

risco associado. 

A lavagem final propiciou um aumento dos níveis tanto dos microrganismos 

indicadores, como também dos patógenos. A prevalência de Salmonella aumentou 
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de 6,67 para 15,56 %. O número obtido é superior a prevalências relatadas por 

Hernández et al. (2013), Mannion et al. (2012) e Seixas, Tochetto e Ferraz (2009), 

de 1,25, 3,9 e 11,11 %, respectivamente. Com relação ao incremento dos níveis de 

microrganismos indicadores, proporcionalmente, a contagem de E. coli foi a que teve 

um maior acréscimo, passando de 0,47 para 0,74 log UFC/cm2, um aumento 

superior a 57 %. Os níveis de aeróbios mesófilos, coliformes totais e enterobactérias 

aumentaram de 3,62; 0,81 e 1,16, para 3,92; 1,17 e 1,58 log UFC/cm2, 

respectivamente. Nesta etapa também foram detectadas as primeiras amostras 

positivas para Listeria monocytogenes (21,1 % de prevalência), o que pressupõe 

que a mesma passa a ter condições favoráveis para seu desenvolvimento ou 

detecção. Como condições favoráveis pode-se elencar a baixa temperatura do 

ambiente, que vem de encontro à característica psicrotrófica da bactéria, além de 

uma microbiota acompanhante menor, uma vez que a L. monocytogenes é uma 

fraca competidora (CHASSEIGNAUX et al., 2002). Além destes fatores, a L. 

monocytogenes encontra condições favoráveis para sua permanência no ambiente, 

como a grande quantidade de matéria orgânica disponível, falhas nas práticas de 

higiene, além do design inadequado do ponto de vista higiênico de muitos 

equipamentos (MUHTEREM-UYAR et al., 2015). Conforme Wang et al. (2015), pelo 

fato da L. monocytogenes encontrar-se amplamente distribuída no ambiente da 

planta processadora, os próprios equipamentos podem atuar em uma contaminação 

cruzada. 

Conforme Kich e Souza (2015), a ação mecânica da água aplicada sobre as 

carcaças na etapa de lavagem pode contribuir para a disseminação e distribuição de 

bactérias na superfície da carcaça, e até mesmo entre diferentes carcaças. 

Atualmente, a legislação brasileira não permite o uso de agentes antimicrobianos 

(água quente, soluções sanitizantes) na água de lavagem das carcaças, sendo 

possível apenas a utilização de cloro em pequenos níveis. A legislação brasileira 

(Portaria 2914/2011) permite um teor máximo de cloro residual livre de 2 mg/L. 

Entretanto, mercados importadores como a Rússia estabelecem um valor ainda 

menor, sendo permitido de 0,2 a 1,0 mg/L de cloro. Este fator faz com que a etapa 

não tenha uma atuação efetiva sobre a redução dos níveis microbianos das 

carcaças. A aplicação de água sem a adição de agentes antimicrobianos não exerce 

efeito significativo sobre a redução de patógenos, uma vez que estudos relatam uma 
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redução média na contagem de aeróbios mesófilos de apenas 0,3 log nesta 

condição (BUNCIC; SOFOS, 2012). 

A Portaria 711 (BRASIL, 1995) estabelece que a água de lavagem seja 

aplicada sobre as carcaças na forma de jato, com pressão de 3 atmosfera, e que a 

mesma seja aplicada no interior de box, com jatos direcionados sobre a parte 

superior, mediana e inferior do mesmo. Falhas no processo, como uma pressão 

inferior ao recomendado, assim como um desalinhamento do direcionamento dos 

jatos podem ocasionar um impacto negativo sobre a qualidade microbiológica das 

carcaças, por não promover uma suficiente limpeza da superfície das mesmas. Além 

disso, uma insuficiente higienização do interior do box pode ocasionar uma 

importante fonte de contaminação cruzada entre as carcaças. Estes pontos devem 

ser encarados pela indústria como pontos de controle, de forma a mitigar riscos 

microbiológicos nesta etapa. 

Por fim, o resfriamento das carcaças por 24 horas até a obtenção de uma 

temperatura ≤ 7 °C no interior das mesmas se mostrou como efetiva no controle 

microbiológico, reduzindo os níveis de todos os indicadores pesquisados, assim 

como a prevalência de patógenos, o que vem de encontro ao relatado por Buncic e 

Sofos (2012). Ao passo que a Salmonella foi quase eliminada (1,11 %), a presença 

de L. monocytogenes foi reduzida pela metade, passando para 10 %. Os níveis de 

aeróbios mesófilos, coliformes totais, E. coli e enterobactérias foram reduzidos em 

1,22; 0,86; 0,58 e 1,03 log, respectivamente. 

Zweifel, Fisher e Stephan (2008) avaliaram os níveis de aeróbios mesófilos e 

enterobactérias em carcaças suínas dentro de três horas de resfriamento, onde os 

níveis de aeróbios mesófilos variaram entre 2,4 a 4,2 log UFC/cm2. Para 

enterobactérias, a avaliação foi realizada levando em conta o número de amostras 

positivas (23,9 % das amostras). Destas, 56,67 % das amostras apresentam 

contagem de enterobactérias ao término do resfriamento, mesmo que em baixos 

níveis. Delhalle et al. (2008), ao avaliarem os níveis de aeróbios mesófilos e E. coli 

em carcaças após o resfriamento, reportaram contagens de E. coli de 0,61 log 

UFC/cm2 e de aeróbios mesófilos na ordem de 3,10 log UFC/cm2, ambas superiores 

ao encontrado. Ao avaliarem o desempenho de microrganismos indicadores, Ghafir 

et al. (2008) descreveram resultados de 0,55 e 3,16 log UFC/cm2 para E. coli e 

aeróbios mesófilos, respectivamente. Em ambos os estudos, os níveis de 



67 
 

 

indicadores apresentaram contagens superiores ao pesquisado. Pearce et al. (2004) 

também relataram níveis de aeróbios mesófilos e coliformes superiores ao obtido. 

Com relação a L. monocytogenes, Korsak et al. (1999) detectaram, em 

amostras de carcaças coletadas imediatamente após o choque térmico, uma 

prevalência de 2,04 %, nível bem abaixo da prevalência detectada neste estudo (10 

%). Embora não seja esperada a ausência de L. monocytogenes em carne in natura, 

sua presença configura-se como um risco na produção de produtos prontos para 

consumo a partir da mesma, pelo risco de contaminação cruzada a partir do 

ambiente e da própria carne (SWAMINATHAN; GERNER-SMIDT, 2007). 

A prevalência de Salmonella em carcaças após o resfriamento observada no 

presente estudo (1,11 %) foi inferior ao relatado nos estudos de Pearce et al. (2004), 

Arguello et al. (2012), Mannion et al. (2012), Botteldoorn et al. (2003) e Lima et al. 

(2004), com prevalências de 7,0; 10,8; 1,8; 16,0 e 13,33 %, respectivamente. 

Conforme Baptista et al. (2010), a prevalência de Salmonella detectada após o 

período de refrigeração das carcaças é a que melhor representa o risco do patógeno 

para a saúde pública, uma vez que esta é a informação da condição dos produtos 

finais.  

O resfriamento por si só não promove uma redução dos níveis microbianos, 

apenas impossibilitando a multiplicação dos mesmos. As reduções da carga 

microbiana observadas no presente estudo podem ser explicadas pela aplicação de 

um choque térmico nas carcaças antes do período de resfriamento. Kich e Souza 

(2015) descrevem que a aplicação de um choque térmico sobre as carcaças, 

promovendo um resfriamento rápido, pode contribuir para a redução da prevalência 

de Salmonella, pela dessecação da superfície da carcaça em função da passagem 

de ar frio em alta velocidade. O mesmo efeito pode ser estendido aos demais 

microrganismos contaminantes das carcaças. 

Os níveis médios de enterobactérias, tanto após a lavagem final como após o 

resfriamento das carcaças, foram menores que o limite máximo estipulado pelos 

regulamentos microbiológicos para carcaças suínas (BRASIL, 2007). Da mesma 

forma, as contagens médias de E. coli observadas atenderam aos limites 

americanos, tanto na etapa de lavagem final como após o resfriamento. Com relação 

aos níveis médios de aeróbios mesófilos, o limite europeu foi atendido tanto nas 

amostras colhidas após a lavagem final como após o resfriamento. Para Salmonella, 

a prevalência obtida após o resfriamento (1,11 %) ficou abaixo do limite máximo 
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adotado tanto no Brasil como na Europa (10 %). Entretanto, com base no padrão 

estabelecido pela RDC 12/2001, onde não é permitido a presença de Salmonella 

spp., mais de 1 % das amostras avaliadas podem ser classificadas como não 

conformes. 

 

 

5.5 CORRELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE MICRORGANISMOS INDICADORES E 

OCORRÊNCIA DE PATÓGENOS 

 

 

Os coeficientes de correlação entre os diferentes grupos de microrganismos 

indicadores de qualidade e higiene (aeróbios mesófilos, coliformes totais, E. coli e 

Enterobacteriaceae) para com os microrganismos patogênicos (Salmonella spp. e L. 

monocytogenes) encontram-se demonstrados na Tabela 16.  

Não houve correlação positiva entre os grupos de microrganismos indicadores 

(aeróbios mesófilos, coliformes totais, E. coli e Enterobacteriaceae) com a 

prevalência dos patógenos pesquisados (Salmonella spp. e Listeria monocytogenes) 

(p < 0,05). Houve apenas correlação entre os níveis de coliformes totais e a 

contagem de enterobactérias (p < 0,05). 

Ghafir et al. (2008) avaliarem a existência de correlações entre diferentes 

grupos de microrganismos em carcaças suínas, e relataram a existência de 

correlações entre os níveis de aeróbios mesófilos, enterobactérias e E. coli. Segundo 

os autores, a correlação mais forte observada foi entre as contagens de E. coli e 

enterobactérias. Os resultados obtidos no presente estudo diferem do exposto pelos 

autores, uma vez que não foi possível observar correlação entre E. coli e 

enterobactérias e nenhuma correlação envolvendo aeróbios mesófilos. 
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Tabela 16 – Correlação entre os níveis médios de aeróbios mesófilos, coliformes totais, E. coli e Enterobactérias para com a prevalência de 
Salmonella spp. e Listeria monocytogenes em amostras de carcaça suína coletadas após a etapa de lavagem final. 

Parâmetro 
 

Parâmetro 

Matriz de Correlação (Spearman)
* 

Salmonella spp. L. monocytogenes Aeróbios mesófilos Coliformes totais E. coli Enterobacteriaceae 

Salmonella spp. 1 0,117 -0,312 0,276 0,000 0,138 

L. monocytogenes 0,117 1 0,570 -0,047 -0,187 -0,162 

Aeróbios mesófilos -0,312 0,570 1 0,368 -0,160 0,333 

Coliformes totais 0,276 -0,047 0,368 1 -0,023 0,820 

E. coli 0,000 -0,187 -0,160 -0,023 1 -0,365 

Enterobacteriaceae 0,138 -0,162 0,333 0,820 -0,365 1 

* Valores em negrito são diferentes de 0 com um nível de significância de 0,05. 
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No que tange a correlação entre os níveis de indicadores e a prevalência de 

Salmonella, Ghafir et al. (2008) demonstraram que os níveis de E. coli e 

Enterobacteriaceae em carcaças de suínos foram maiores nas amostras positivas 

para Salmonella, sendo E. coli elegido como um bom indicador para agentes 

zoonóticos como a Salmonella. Para Lindblad et al. (2007), a análise de E. coli pode 

servir como indicador para o controle de higiene do processo. De acordo com Algino 

et al. (2009), pode haver uma correlação entre a presença de E. coli, contaminação 

fecal e presença de patógenos de origem entérica. Também foi relatado a ocorrência 

de correlações entre a presença de Salmonella e os níveis de aeróbios mesófilos e 

E. coli (DELHALLE et al., 2008). 

Entretanto, a existência a correlação entre os níveis de E. coli, contaminação 

fecal e presença de Salmonella são controversos. Em estudo realizado em um 

processo de abate de aves, carcaças de frango sem contaminação fecal aparente e 

com contaminação fecal removida de forma manual apresentavam a presença de 

Salmonella, o que leva a conclusão de que a presença de Salmonella em uma 

superfície de carcaça não está estritamente correlacionada com a presença de 

contaminação fecal (GIOMBELLI, 2013). Conforme Nauta et al. (2013), a presença 

de contaminação fecal e os níveis de E. coli não são suficientes para explicar a 

presença de Salmonella em carcaças suínas. 

Em um cenário de necessidade de escolha de um determinado grupo de 

microrganismo indicador de qualidade e higiene, a contagem de enterobactérias 

pode ser uma alternativa viável. O comportamento observado em relação aos níveis 

detectados indica uma correlação com os níveis de coliformes, e por consequência 

das condições de higiene em que o processo de abate transcorreu. Além disso, as 

enterobactérias se apresentam em maiores quantidades, o que facilita sua 

enumeração nas amostras de superfície de carcaça. 
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6 CONCLUSÕES 
 
 

A alta soroprevalência encontrada nos animais no momento do abate reflete o 

enorme desafio para o controle de Salmonella na suinocultura brasileira. Um plano 

para controle de Salmonella deve passar por medidas a serem adotadas em todas 

as etapas da cadeia, abrangendo desde as etapas iniciais da cadeia de produção 

até o abatedouro. 

Em nível de abatedouro, medidas de controle microbiológico devem ser 

implantadas com base em uma análise detalhada do processo de abate. Os 

resultados demonstram que as etapas mais críticas do ponto de vista microbiológico 

são a depiladeira e a lavagem final. Ações preventivas nestas etapas, como 

aumento da sanitização dos equipamentos assim como uma engenharia apropriada 

dos mesmos ou intervenções no processo, podem contribuir para melhorar as 

condições e os níveis de microrganismos indicadores e a prevalência de patógenos. 

As etapas de escaldagem e resfriamento se mostraram operações efetivas na 

redução dos níveis microbianos. 

Apesar de não ter sido possível estabelecer a correlação entre um grupo 

específico de microrganismos indicadores e a presença de patógenos (Salmonella 

spp.), o uso de microrganismos indicadores de qualidade e higiene oferecem 

informações importantes para monitorar e avaliar as condições higiênicas do 

processo de abate. A combinação de dois indicadores, como Enterobacteriaceae e 

E. coli pode oferecer informações relevantes para subsidiar o estabelecimento de 

pontos críticos de controle, a avaliação das condições higiênico-sanitárias e o 

monitoramento das condições microbiológicas do processo de abate de suínos. Da 

mesma forma, a pesquisa de patógenos fornece importantes informações para a 

saúde pública. 

Novos estudos precisam ser fomentados para ampliar o embasamento 

científico acerca das questões microbiológicas que envolvem o processo de 

produção e obtenção da carne suína, principalmente no que diz respeito a 

operações que promovam reduções dos níveis microbianos em etapas críticas do 

processo. 
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