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Requisitos para a implementação do HACCP em matadouros de 

aves 

 

Resumo 

 

As aves são importantes reservatórios de microrganismos patogénicos, que persistem e se 

multiplicam ao abrigo dos actuais métodos de exploração intensiva, pelo que funcionam como 

veículo de microrganismos para o matadouro. 

Um dos objectivos do estágio foi aprender a aplicar num matadouro de aves os planos de 

autocontrolo baseados nos princípios HACCP das empresas do sector alimentar. O HACCP é 

um programa sistemático para identificação e controlo de perigos nas diferentes fases do 

processo de fabrico. 

Na UE não são permitidos os tratamentos descontaminantes nas linhas de abate de aves, o que 

dificulta a existência de Pontos Críticos de Controlo. Portanto torna-se necessário confiar nos 

códigos de boas práticas de higiene e fabrico, que são encarados como os pontos de controlo 

do processo. 

Operações de abate como o escaldão, a depena e a evisceração são consideradas as principais 

responsáveis pelas contaminações entre carcaças e pela formação de biofilmes nas superfícies 

dos equipamentos, os quais dificultam a eficácia dos processos de limpeza e desinfecção. 

O sistema HACCP é verificado através de critérios microbiológicos para avaliação da higiene 

dos processos, que nas aves são a pesquisa de Salmonella em 25 g de pele do pescoço. A 

espécie de ave de onde se isolou Salmonella com mais frequência foi a galinha poedeira 

(30%), seguida pelo frango do campo (23%), frango (12%) e peru (5%). 

 

Palavras-chave: Aves, Matadouro, Código de Boas Práticas, HACCP, Biofilmes 
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Requirements for the HACCP implantation in the poultry 

slaughterhouses 

 

Abstract 

 

 

Poultry are important reservoirs of pathogenic microorganisms, which persist and multiply 

under the current methods of intensive exploitation, and therefore act as a vehicle of 

microorganisms to the slaughterhouse. 

One of the objectives of the traineeship was to learn how to apply the plans of self regulation 

in a poultry slaughterhouse, based on the HACCP principles of the enterprises of food 

industry. The HACCP is a systematic program for identification and control of hazards in 

different stages of the manufacturing process. 

In EU the decontamination treatments are not allowed on poultry slaugtherhouses, which 

difficult the existence of critical control points. Therefore it is necessary to rely on good 

manufacturing practices, which are seen as the points of control. 

Slaughter processments such as scalding, defeathering and evisceration are considered the 

main responsible for contamination between carcasses and the formation of  biofilms on 

surfaces of  equipment, which difficult the effectiveness of procedures for cleaning and 

disinfection. 

The HACCP system is verified through microbiological criteria for evaluation of hygiene 

procedures that in fowl means searching for Salmonella in 25 g of neck skin. The species of   

poultry where Salmonella was more often isolated were hens (30%), followed by free range 

broilers (23%), broilers (12%) and turkeys (5%). 

 

Key words: poultry, slaughterhouse, good manufacturing practices, HACCP, biofilms 
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1. Introdução 
 

A actividade médico-veterinária realizada no âmbito da Inspecção Sanitária em matadouros é 

de enorme importância, na medida em que contribui para a obtenção de produtos alimentares 

de elevada qualidade higiossanitária. Nos últimos anos e por imposição legal, a actividade do 

médico veterinário inspector nos matadouros passou a ter um carácter mais abrangente, não se 

restringindo exclusivamente à inspecção ante mortem e post mortem, ou seja, ao estado de 

saúde dos animais. Presentemente o médico veterinário inspector é também responsável pelo  

bem-estar animal, pelo controlo da contaminação superficial das carcaças e miudezas, pela 

higiene da execução das operações de abate, dos equipamentos, dos utensílios, das instalações 

e do pessoal, bem como  pela correcta aplicação da cadeia de frio. Desta forma, a sua acção 

promove a segurança e a salubridade dos alimentos, na perspectiva da defesa e salvaguarda da 

saúde pública. 

A eficácia do acto de inspecção sanitária resulta da confluência de vários factores, como 

sejam, o nível de competência técnica do médico veterinário, a sua experiência profissional e 

empenho pessoal em realizar um bom trabalho, a actuação em conformidade com os 

fundamentos legais, as directivas da autoridade competente e as condições estruturais e 

laborais que os matadouros colocam ao seu dispor. 

A componente prática deste estágio baseou-se no acompanhamento dos actos de inspecção 

sanitária de carne de aves. O estágio teve início a 1 de Outubro de 2007 e terminou a 8 de 

Fevereiro de 2008. Contou com a co-orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Gabriela Veloso e a 

orientação da Dr.ª Cristina Abreu. 

Durante o período de estágio acompanhou-se a inspecção sanitária de aves de capoeira: 

frango, frango do campo, galinha, pato e peru, realizados em 5 matadouros da região Oeste – 

Avigril, Avi-Perdigão, Perugel, Triperú e Virgiaves. Os referidos matadouros possuem 

também sala de desmancha e desta forma foi possível observar e acompanhar o 

funcionamento das mesmas. 

Realizaram-se visitas a 2 matadouros de ungulados domésticos (Sicasal e Matadouro Regional 

de Mafra) e a 1 de coelhos (Mafricoelho), para acompanhar no primeiro caso a inspecção 

sanitária e no segundo uma vistoria da autoridade competente. 

 Os objectivos do presente estágio foram aplicar e complementar os conhecimentos teóricos 

adquiridos no curso de Medicina Veterinária, mais especificamente na disciplina de Inspecção 

Sanitária, através do acompanhamento diário do abate de aves em matadouros e desta forma 

adquirir a metodologia e a destreza prática, que facultam a aquisição de experiência e 
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capacidade técnica para o desempenho da actividade do médico veterinário inspector 

sanitário.  

Outro objectivo do estágio foi o de aprender a aplicar num matadouro os planos de 

autocontrolo baseados nos princípios HACCP das empresas do sector alimentar, 

nomeadamente ao nível da higiene e segurança da linha de abate. Este será o tema que 

abordaremos com maior profundidade, devido não só à emergente importância de que se 

reveste a nível internacional, mas também pelas dúvidas que a sua aplicação levanta ao nível 

do matadouro de aves, mais concretamente na linha de abate. 

Os matadouros visitados possibilitaram o contacto com realidades diferentes, quer no que diz 

respeito aos volumes de abate e às espécies animais abatidas, quer aos horários de laboração. 

Foi uma experiência enriquecedora, na medida em que o contacto com a realidade foi uma 

constante do dia a dia. 

No decorrer do estágio apresentaram-se para abate nos referidos matadouros 572453 aves, 

sendo os frangos os mais representativos com 438884 animais, seguidos pelos perus com 

107690, as galinhas poedeiras com 15230, os patos com 6310 e os frangos do campo com 

4339 (ver anexo 1). 

Durante a inspecção post mortem foram rejeitadas 8660 carcaças, sendo 5373 de frango, 1723 

de peru, 1333 de galinha poedeira, 229 de frango do campo e 2 de pato (ver anexo 2). 

As causas mais importantes, em termos percentuais, das rejeições totais foram: nos frangos os 

estados de caquéxia e/ou febris (42,8%), as aerossaculites (26,9%), as miosites (8,8%) e as 

artrites supurativas (4,1%) (ver anexo 3); nos perus as aerossaculites (28,2%), os estados de 

caquéxia e/ou febris (25,3%), as septicémias (13,4%) e as artrites supurativas (10,7%) (ver 

anexo 4); nas galinhas poedeiras os estados de caquéxia e/ou febris (60,5%), as ovário-

salpingites (14,2%), as peritonites (7,4%) e os tumores (6,9%) (ver anexo 5); nos frangos do 

campo as artrites supurativas (46,3%), os estados de caquéxia e/ou febris (25,7%), as hepatites 

granulomatosas (15,7%) e as lesões fibrino-purulentas (5,7%) (ver anexo 6); nos patos os 

traumatismos mecânicos (50%) e os estados de caquéxia e/ou febris (50%) (ver anexo 7). 

Também foram totalmente rejeitadas as carcaças de aves com: hepatite necrótica, dermatite 

necrótica, osteíte, sangria insuficiente, pericardite, ascite/hidroémia, excesso de escaldão, 

abcessos e bursite fibrinosa. Nestes casos, a percentagem de animais rejeitados variou 

consoante a espécie.   

A actividade realizada no matadouro compreendeu também a análise da aplicação dos planos 

de autocontrolo, nomeadamente a verificação de temperaturas (nas câmaras e nas carcaças), 

da higiene geral das instalações, equipamentos e utensílios, do plano de controlo de pragas, da 

higiene do pessoal e da documentação e registos. 
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2. A carne de aves  
 

O consumo de carne a nível mundial continua elevado, contudo há hábitos distintos quanto ao 

tipo de carne que se consome. Exemplo desta alteração de costumes é o aumento do consumo 

de carne de aves, especialmente frango, em detrimento do consumo de carnes vermelhas 

(Varnam & Sutherland, 1998; Rocha, 2006; MADRP, 2007). Segundo a FAO, o consumo de 

carne de ave aumentou mundialmente nas últimas décadas (Goksoy, Kirkan & Kok, 2004). 

Inicialmente o factor determinante para esta alteração era o económico, pois os métodos de 

exploração intensiva na indústria agrícola e o desenvolvimento recente da tecnologia de abate, 

permitiram produzir carne de aves de capoeira a preços apreciavelmente mais baixos do que 

carnes de outras espécies e desta forma tornaram-se mais atractivas para o consumidor 

(Varnam & Sutherland, 1998; Goksoy et al., 2004). A carne de frango e de outras aves foram 

reconhecidas como carnes “mais sãs “ e representam 29% da carne consumida em Portugal 

(Varnam & Sutherland, 1998; Rodrigues, 2006). As carnes brancas, nomeadamente as carnes 

de aves, aumentaram em 10 kg/habitante/ano sendo Portugal, depois da Irlanda, o país da UE 

onde se consome mais carne de aves por habitante/ano (30kg) (Rodrigues, 2006). 

A carne de ave pode ser obtida de animais exclusivamente destinados à produção de carne, 

como é o caso do frango, peru e pato ou provirem de animais refugados de outras actividades, 

como as galinhas poedeiras quando acabam o seu ciclo de produção de ovos. De um modo 

geral a carne de animais mais velhos é de menor qualidade e habitualmente destina-se à 

elaboração de produtos cárneos (Varnam & Sutherland, 1998). 

Na Europa existem grandes matadouros de aves e importantes indústrias de fabrico de 

instalações e equipamentos. O referido aumento do consumo de carne de ave, determinou uma 

melhoria tecnológica das explorações avícolas e paralelamente dos matadouros de aves. Os 

modernos processos de abate de aves requerem uma elevada taxa de escoamento do produto 

para satisfazer as exigências do consumo (Goksoy et al., 2004). Os matadouros privados e em 

muitos casos ligados às explorações avícolas, direccionaram o seu desenvolvimento 

tecnológico no sentido de uma mais completa mecanização e automatização das operações de 

abate, o que permite o aumento da cadência de abate e a diminuição do número de magarefes 

(Moreno, 2006). Com a completa mecanização e automatização, o número de aves abatidas 

em alguns matadouros, pode rondar as 12000/hora (Goksoy et al., 2004). A indústria da carne 

de ave modernizou o seu abastecimento aos consumidores e, para além das carcaças inteiras, 

surgiram as carcaças desmanchadas em peças ou desossadas e embaladas para serem 

colocadas no mercado interno e externo (Lues, Theron, Venter & Rasephei, 2007). 
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Porém, os animais produtores de carne consideram-se importantes reservatórios de 

microrganismos patogénicos (Varnam & Sutherland, 1998). A qualidade higiénica e sanitária 

da carne de aves decresceu consideravelmente com a passagem da produção da forma 

tradicional para a produção intensiva. Nas explorações intensivas, o elevado número de aves e 

a sua estreita proximidade, facilitam a persistência e a passagem dos microrganismos 

patogénicos para o Homem, bem como dificultam as medidas de controlo e prevenção 

(Moreno, 2006). 

A carne é um alimento que se pode apresentar muito contaminado, tanto com microrganismos 

patogénicos de origem entérica, como com microrganismos responsáveis pela decomposição. 

Estes últimos são a causa mais frequente da sua alteração, a que se seguem as enzimas 

autolíticas naturalmente presentes na carne. A carne de aves, principalmente a de frango, é 

provavelmente o alimento que com maior frequência é responsável pela transmissão dos mais 

variados microrganismos patogénicos para o Homem. Os microrganismos de maior 

importância são: Salmonella spp, Campylobacter spp, Staphylococcus aureus, Clostridium 

perfringens, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Aeromonas 

hydrophila, Shigela spp, Streptococcus spp, Clostridium botulinum, Bacillus cereus (Moreno, 

2006). 

Os microrganismos patogénicos e os saprófitas responsáveis pela decomposição são 

introduzidos pelas aves nos matadouros, disseminando-se pelas instalações, equipamentos e 

utensílios e deste modo entram na cadeia alimentar (Goksoy et al., 2004; Moreno, 2006). As 

contaminações cruzadas durante as operações de abate são responsáveis pela disseminação 

dos referidos microrganismos, cujo teor nas carnes frescas e produtos cárneos pode ser 

suficientemente elevado para provocar nos consumidores gastroenterites, características das 

doenças de origem alimentar (Varnam & Sutherland, 1998; Berrang, Dickens & Musgrove, 

2000b). A contaminação das carcaças e a extensão com que ocorre está dependente de dois 

factores, por um lado a higiene do matadouro e dos seus processos, por outro, o estatuto 

higiossanitário das aves destinadas ao abate (Rostagno, Wesley, Trampel & Hurd, 2006). 

As operações de abate como a depena, a evisceração e o arrefecimento em tanques de água, 

têm sido considerados as maiores fontes de contaminação das carcaças de aves (Sarlin et al., 

1998), uma vez que durante essas fases são frequentes as contaminações cruzadas (Nde, 

McEvoy, Sherwood & Logue, 2007). As patas e penas sujas com fezes permitem a introdução 

dos microrganismos no matadouro (Buhr, Cason, Dickens, Hinton & Ingram, 2000). Vários 

factores contribuem para a facilidade com que a carne de ave se contamina. Desses factores 

destacam-se a presença de Campylobacter spp na pele e tubo gastro- intestinal de alguns 

animais (Berrang, Buhr, Cason & Dickens, 2002), a presença de Salmonella spp no papo e 
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moela cuja ruptura contribui para a contaminação das carcaças (Smith & Berrang, 2006) e a 

conspurcação interna e externa das carcaças com material fecal (Smith et al., 2007). A estes 

factores predisponentes associa-se o difícil controlo dos microrganismos durante as operações 

de abate, devido às limitações de design do equipamento que é usado no escaldão, depena e 

evisceração, à dificuldade de lavar a cavidade abdominal depois da evisceração, visto que a 

carcaça continua inteira e à retenção de água na pele, que facilita a entrada das bactérias nas 

fendas e folículos (Goksoy et al., 2004). 

Desta forma as operações de abate, a conservação e a manipulação da carne de aves até ao 

consumidor devem ser efectuadas de modo a que se limite a contaminação por 

microrganismos e se iniba ou reduza a sua multiplicação e a acção das enzimas autolíticas. 

Para a carne não existe um tratamento higienizante terminal e os efeitos conseguidos com as 

lavagens à base de água quente, entre outros, não conseguem alcançar os objectivos 

pretendidos sem alterar as qualidades organolépticas e provocar um ligeiro cozimento 

superficial das carnes, o que é motivo de rejeição total das mesmas (Berrang et al., 2000b).  

O USDA instituiu procedimentos descontaminantes com compostos à base de cloreto de sódio 

acidificado, ozono, dióxido de cloro e ácido peroacético, peróxido de hidrogénio, fosfato 

trissódico, radiação ? e microondas, para reduzir a contaminação das carcaças (Bourassa, 

Fletcher, Buhr, Berrang & Cason, 2004; Kim, Hung & Russell, 2005). Porém, alguns destes 

processos não foram completamente aceites por induzirem a deterioração da qualidade do 

produto, a acumulação de resíduos químicos, a alteração de cor das carcaças, terem um custo 

elevado e uma eficácia limitada (Kim et al., 2005). 

Na Europa, os operadores das empresas do sector alimentar não podem utilizar nenhuma 

substância além de água potável para removerem qualquer eventual contaminação da 

superfície dos produtos de origem animal (Reg.  (CE) nº853/2004). Os peritos da CE 

consideram que os tratamentos descontaminantes podem encobrir e permitir más práticas de 

higiene nos matadouros e que o cumprimento estrito das normas de higiene é suficiente para 

reduzir os perigos que os microrganismos patogénicos, veiculados pela carne, constituem para 

o Homem, o que torna desnecessário os tratamentos descontaminantes (Moreno, 2006). 

A constatação dos frequentes riscos microbiológicos e químicos dos géneros alimentícios, 

nomeadamente os de origem animal, para a saúde pública, levou a Comunidade Europeia a 

criar o Regulamento (CE) nº852/2004, que estabelece as regras gerais de higiene dos géneros 

alimentícios e o Regulamento (CE) nº853/2004, que estabelece as regras específicas de 

higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal, com o objectivo de garantir um 

elevado nível de protecção do consumidor em matéria de segurança dos géneros alimentícios. 

Com a aplicação dos presentes regulamentos, os operadores das empresas do sector alimentar 
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são os principais responsáveis pela segurança dos géneros alimentícios, na medida em que 

asseguram que todas as fases da produção, transformação e distribuição dos géneros 

alimentícios sob seu controlo devem satisfazer os requisitos pertinentes em matéria de 

higiene. Além disso, são responsáveis por criar, aplicar e manter um processo ou processos 

permanentes baseados nos princípios HACCP (Reg. (CE) nº852/2004). 

 

3. Sistema HACCP 

 

O HACCP ou análise de perigos e controlo de pontos críticos é um programa sistemático para 

identificação e controlo de perigos, com aplicação recente na indústria da carne de aves no 

sentido de promover a qualidade microbiológica das carcaças e reduzir os perigos associados 

ao seu processamento (Goksoy et al., 2004; USFDA, 2008). A aplicação do sistema HACCP 

na linha de abate de um matadouro de aves pelos operadores das empresas do sector alimentar 

suscita ainda algumas dúvidas, nomeadamente no que refere aos pontos críticos de controlo e 

aplicação dos códigos de boas práticas (Sarlin et al., 1998). 

O sistema HACCP foi desenvolvido nos anos 60 pela Pillsbury Corporation, pelos 

laboratórios do exército americano e pela NASA, com o objectivo de produzir refeições 100% 

seguras para os astronautas (Chambel et al., 2002). Como os métodos tradicionais apenas 

permitiam analisar os produtos finais, tornou-se imperativo encontrar um método que 

comprovasse uma produção alimentar segura (Forsythe & Hayes, 2002). Este sistema foi 

inspirado no programa “Zero Defeitos” da NASA e no sistema de “Análise de Modos e 

Falhas” do exército americano, o qual consiste em analisar o processo de produção e 

perguntar: “o que pode falhar?” (Chambel et al., 2002). Combinando os princípios da 

microbiologia dos alimentos com a avaliação dos perigos físicos e químicos durante o 

processo produtivo, desenvolveu-se o sistema HACCP com o objectivo de se obter um 

alimento seguro (Chambel et al., 2002). Este sistema de autocontrolo foi apresentado 

publicamente em 1971 por H. Bauman e outros colaboradores da Pillsbury, na I Conferência 

Nacional sobre Protecção Alimentar nos Estados Unidos. Em 1980 a OMS, a ICMSF e a 

FAO, recomendaram a aplicação deste sistema às empresas alimentares (Chambel et al., 

2002). Em 1993 o comité da Higiene dos Alimentos da Comissão do Codex Alimentarius 

publicou um Guia para a aplicação do sistema HACCP. Este Guia serviu de base à elaboração 

da Directiva 93/43/EEC do Conselho da Europa de 14 de Junho, a qual foi transposta para o 

Direito nacional pelo Decreto-Lei nº67/98 de 18 de Março (Chambel et al., 2002). 

O HACCP é um sistema preventivo que resulta da aplicação do bom senso a princípios 

técnicos e científicos. Funciona como uma ferramenta de identificação e análise de pontos 
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críticos nas diferentes fases do processo, permitindo ao mesmo tempo estabelecer os meios 

necessários para controlar esses pontos e aplicar a monitorização proactiva (preventiva) em 

vez da reactiva (correctiva) (Chambel et al., 2002; Forsythe & Hayes, 2002). 

 Com as novas opções de abordagem do HACCP transfere-se a importância da verificação da 

qualidade do produto final para o autocontrolo dos pontos críticos do processo em todas as 

fases das actividades da empresa. Este tipo de abordagem permite retirar a ênfase quase 

exclusiva do controlo da qualidade e implementar, em todas as fases da cadeia produtiva, um 

sistema organizado proactivo capaz de controlar os perigos relacionados com a segurança dos 

produtos (Chambel et al., 2002). 

O sistema HACCP foi concebido para ser aplicado em todos os segmentos da indústria 

alimentar, englobando a produção, o processamento, a distribuição e a comercialização do 

produto final (USFDA, 2008). São 7 os princípios gerais em que assenta, os quais permitem 

identificar os perigos específicos e estabelecer as medidas preventivas para o seu controlo: 

1- Identificação de quaisquer perigos que devam ser evitados, eliminados ou reduzidos para 

níveis aceitáveis; 

2- Identificação dos pontos críticos de controlo (PCC – pontos, fases operacionais ou 

procedimentos que devem ser monitorizados, de modo a eliminar um perigo ou a diminuir a 

probabilidade do seu aparecimento) na fase ou fases em que o controlo é essencial para evitar 

ou eliminar um risco ou para o reduzir para níveis aceitáveis; 

3- Estabelecimento de limites críticos em pontos críticos de controlo, que separem a 

aceitabilidade da não aceitabilidade com vista à prevenção, eliminação ou redução dos riscos 

identificados; 

4- Estabelecimento e aplicação de processos eficazes de vigilância em pontos críticos de 

controlo; 

5- Estabelecimento de medidas correctivas quando a vigilância indicar que um ponto crítico 

de controlo não se encontra sob controlo; 

6- Estabelecimento de processos, a efectuar regularmente, para verificar que as medidas 

referidas nos pontos anteriores funcionam eficazmente; 

7- Elaboração de documentos e registos adequados à natureza e dimensões das empresas, a 

fim de demonstrar a aplicação eficaz das medidas referidas anteriormente (Reg. (CE) 

nº852/2004). 

O sistema HACCP deve basear-se em dados concretos e objectivos da empresa e não em 

cópias ou adaptações de sistemas de outras empresas (Chambel et al., 2002). No caso dos 

matadouros de aves, estes contam com duas estratégias para prevenir a presença e 

disseminação de microrganismos patogénicos: os Códigos de Boas Práticas e o sistema 
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HACCP (Moreno, 2006). A produção de alimentos seguros requer que o sistema HACCP seja 

construído sobre sólidos alicerces de programas de pré-requisitos (USFDA, 2008), que são 

constituídos pelas práticas correctas de higiene, limpeza e desinfecção e pelo plano de luta 

contra pragas (Moreno, 2006), designados sob a nomenclatura geral de Códigos de Boas 

Práticas (USFDA, 2008). Os CBP proporcionam as condições ambientais e operacionais 

básicas que são necessárias para a produção de alimentos seguros, inócuos e de boa qualidade 

higiénica (Moreno, 2006; USFDA,  2008). Os pré-requisitos são de âmbito geral, afectam toda 

a indústria ou estabelecimento, controlando os perigos associados ao meio envolvente do 

processo produtivo e requisitos gerais e, não são parte integrante do plano HACCP, que é 

específico do produto e da linha de produção. Por isto, no interesse da qualidade sanitária e 

higiénica dos alimentos e do cumprimento das normas legais, é fundamental que os 

matadouros e em geral, as indústrias de alimentos, estabeleçam, documentem e mantenham 

programas adequados de boas práticas, que são os pré-requisitos para a implementação do seu 

plano HACCP (Moreno, 2006). 

 

4. Código de Boas Práticas 
 

Os Estados-Membros incentivam a elaboração de códigos nacionais de boas práticas para a 

higiene e aplicação dos princípios HACCP. Estes códigos são elaborados e divulgados por 

empresas do sector alimentar, consultando representantes de partes cujos interesses possam 

ser substancialmente afectados, tais como as autoridades competentes e as associações de 

consumidores. Na elaboração dos códigos nacionais de boas práticas devem ser tomados em 

consideração os códigos de boas práticas pertinentes do Codex Alimentarius (Reg. (CE) 

nº852/2004). 

De momento não existem ainda CBP destinados exclusivamente à linha de abate dos 

matadouros de aves, desta forma os códigos de boas práticas apresentados foram retirados dos 

CBP elaborados pela Comissão Técnica da Associação Nacional das Indústrias de Carnes e 

dos requisitos pertinentes dos Regulamentos Comunitários nº852/2004 e nº853/2004.  

 

4.1 - Instalações 

Os estabelecimentos devem estar aprovados pela autoridade competente. 

As instalações devem estar situadas longe de áreas de poluição ambiental e de actividades 

industriais que representem uma ameaça de contaminação dos alimentos, de áreas sujeitas a 

inundações e propensas a infestações de pragas, bem como de áreas onde os resíduos, quer 

sólidos quer líquidos, não possam ser eficazmente eliminados.  
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As vias de acesso e as áreas circundantes devem ser devidamente pavimentadas de modo a 

serem transitáveis, devem possuir um sistema de drenagem de águas pluviais apropriado e 

serem de fácil limpeza e de forma a que seja impedido o levantamento de poeiras. 

Os estabelecimentos devem ser concebidos de modo a permitirem a aplicação das boas 

práticas de higiene, incluindo a protecção contra as contaminações cruzadas. 

As instalações devem dispor de uma sala ou local coberto destinado à recepção dos animais e 

à sua inspecção ante mortem, apetrechado com ventoinhas para a dispersão do calor em dias 

de temperaturas elevadas e deve existir um local separado que disponha de equipamento 

adequado para a limpeza, lavagem e desinfecção dos meios de transporte e das jaulas ou 

outros meios usados no transporte de aves. 

As salas de trabalho deverão ser em número suficiente e dimensionadas de forma a permitir a 

execução correcta das operações de abate, dispondo de uma sala separada para a evisceração e 

posterior preparação. Deve-se garantir a separação no espaço ou no tempo, das operações de 

atordoamento e sangria, escalda e depena e expedição da carne (Reg. (CE) nº853/2004). 

As instalações devem impedir o contacto entre a carne e o pavimento, as paredes e os 

dispositivos fixos e dispor de cadeias de abate concebidas de modo a garantir um andamento 

constante do processo de abate e a evitar as contaminações cruzadas entre as diferentes partes 

da cadeia. 

As estruturas no seu interior devem ser solidamente construídas com materiais duráveis, de 

fácil manutenção, limpeza e, se for caso disso, fáceis de desinfectar. Devem dispor de um 

sistema de desinfecção dos utensílios com água quente que atinja, no mínimo, 82ºC ou de um 

sistema alternativo de efeito equivalente. 

Os pavimentos devem ser resistentes, impermeáveis, de fácil limpeza e desinfecção, 

antiderrapantes e possuir uma inclinação suficiente para permitir um escoamento adequado 

para caleiras e ralos sifonados. 

As paredes de superfícies lisas e fáceis de limpar, resistentes e impermeáveis, recobertas por 

um revestimento lavável e de cor clara. 

Os tectos e estruturas aéreas devem ser de fácil limpeza e serem construídos de modo a 

minimizar a acumulação de sujidades, condensações e a queda de partículas. 

As janelas devem ser fáceis de lavar, construídas em bisel para minimizar a acumulação de 

sujidade, quando necessário providas de redes mosquiteiras amovíveis e laváveis. 

As portas devem possuir superfícies lisas, inalteráveis, não absorventes, estanques, serem de 

fácil limpeza e desinfecção e providas de molas e de óculo, quando se justifique.    

A iluminação deve ser a adequada, através de luz natural e/ou artificial, de modo que a 

iluminação não altere as cores dos produtos e a intensidade luminosa não seja inferior a 540 
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lux nos locais de processamento e inspecção de produtos, a 350 lux noutros locais de trabalho 

e a 110 lux nas câmaras frigoríficas. As lâmpadas devem ser protegidas por armadura 

estanque. 

Devem existir meios de ventilação natural ou mecânica com filtragem, para minimizar não só 

as contaminações dos alimentos por via aérea, através de aerossóis ou gotas de condensação, 

mas também para controlarem a temperatura ambiental, os odores e a humidade. Estes 

sistemas devem ser concebidos e construídos de modo a evitar o fluxo mecânico de ar de 

zonas contaminadas para zonas limpas e serem de fácil acesso para limpeza e manutenção. 

Nas instalações devem existir sistemas adequados de evacuação de efluentes e de resíduos, 

condutas de esgoto com capacidade suficiente para o volume a escoar, assegurar que não haja 

fluxo de resíduos de zonas contaminadas para zonas limpas e concebidos de forma a evitar o 

risco de contaminação. Os resíduos, os subprodutos não comestíveis e os outros resíduos 

deverão ser retirados das salas onde se encontram alimentos para consumo humano o mais 

depressa possível, de forma a evitar a sua acumulação e serem depositados em contentores 

que se possam fechar, construídos em material estanque, devidamente identificados e 

guardados em locais de recolha de resíduos que possam ser mantidos limpos e livres de 

animais e parasitas (fig.1). 

Nos estabelecimentos devem existir vestiários e sanitários para higiene do pessoal, munidos 

de meios adequados para lavagem e secagem das mãos, em número suficiente, incluindo 

lavatórios de comando não manual, abastecidos de água quente e fria (ou com temperatura 

convenientemente controlada), sabão líquido germicida e toalhetes de papel ou outro 

dispositivo de secagem higiénica. Os vestiários devem ser adequados para a função a que se 

destinam, mudança de vestuário do pessoal, e com cacifos individuais em número suficiente. 

Estas dependências não devem abrir directamente para as salas onde se manuseiam os 

alimentos. 

O abastecimento de água deve dispor de instalações apropriadas para a respectiva 

armazenagem, distribuição e controlo de temperatura. A água potável deve corresponder às 

especificações constantes da legislação em vigor, nomeadamente ao disposto no Decreto-Lei 

nº243/2001, de 5 de Setembro. No caso de se utilizar água não potável para, por exemplo, o 

combate a incêndios, refrigeração ou outros fins similares, esta deve circular em sistemas 

separados, devidamente identificados e sem ligação com os sistemas de água potável. Os 

pontos de água deverão ser numerados em conformidade com uma planta de rede de 

distribuição de água. 
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Fig. 1 – Contentor de sub-produtos da categoria 2 
 

 
 

4.2 - Equipamento 

 As superfícies de trabalho que entram em contacto directo com os alimentos, desde os 

utensílios, aparelhos e equipamento, devem estar em boas cond ições, ser resistentes, fáceis de 

limpar, manter e desinfectar. Devem ser feitas de materiais lisos, não absorventes e inertes 

para os alimentos, mas também para os detergentes e desinfectantes a utilizar. A sua 

localização deve permitir uma adequada manutenção e limpeza, funcionar de acordo com o 

uso pretendido e facilitar as boas práticas de higiene, incluindo a monitorização. 

Os equipamentos e utensílios de manutenção e limpeza devem ser fabricados em materiais 

resistentes, inócuos, inertes, não absorventes e de fácil manutenção, não devendo ser 

guardados nas zonas de preparação e conservação de alimentos. 

A manutenção das instalações e equipamentos deve ser efectuada regularmente para facilitar 

os processos de higienização, permitir o seu correcto funcionamento e evitar a contaminação 

dos alimentos com, por exemplo, fragmentos de metal, detritos e produtos químicos. A 

manipulação e o armazenamento de substâncias perigosas devem ser feitas com cuidado. 

Devem existir instalações adequadas para a armazenagem de produtos químicos não 

alimentares (ex. materiais de limpeza, lubrificantes, combustíveis), separadas das restantes 

dependências e devidamente identificadas. 

 

4.3 - Higiene e Limpeza 

A higiene das instalações e equipamento é alcançada através da aplicação de programas de 

limpeza e desinfecção, os quais devem garantir que todas as partes do estabelecimento sejam 

convenientemente limpas, incluindo o próprio equipamento de limpeza. Estes programas 

devem ser monitorizados de forma contínua e eficaz e documentados. No mínimo devem 

definir: as áreas, os equipamentos e os utensílios a limpar; o responsável pela execução; o 
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método e frequência da limpeza; as condições de utilização de detergentes, desinfectantes e 

equipamentos de aplicação e as regras de monitorização. Os produtos químicos de lavagem e 

desinfecção devem ser manuseados e utilizados cuidadosamente, de acordo com as instruções 

do fabricante e armazenados separadamente dos alimentos em recipientes e locais claramente 

identificados. A lavagem e desinfecção devem ser efectuadas mediante o uso separado ou 

combinado de métodos físicos e químicos utilizando detergentes, alcális ou ácidos. Estes 

sistemas de higiene devem ser revistos com regularidade e adaptados às circunstâncias, 

nomeadamente através de inspecções ou colheita de amostras do meio ambiente, das 

superfícies em contacto com os alimentos e das mãos dos manipuladores. 

 

4.4 - Controlo de pragas 

 As pragas representam uma grave ameaça para a segurança e qualidade dos alimentos. As 

infestações podem ocorrer onde existam locais de criação e fornecimento de géneros 

alimentícios, portanto a prevenção é uma estratégia eficaz de controlo, através da aplicação de 

boas práticas de higiene que impeçam a criação de ambientes propícios ao desenvolvimento 

de pragas. Para tal os edifícios devem ser mantidos em boas condições de conservação, a fim 

de impedir o acesso das pragas e eliminar eventuais locais de criação. Buracos, canalizações e 

outros locais por onde seja provável que as pragas tenham acesso, nomeadamente insectos e 

roedores, devem ser mantidos fechados. Uso de armações de rede para as janelas abertas, 

portas e ventiladores para reduzir a entrada. Proibição da presença de animais domésticos no 

recinto dos estabelecimentos. 

A aplicação de tratamentos e profilaxia com agentes químicos, físicos ou biológicos não deve 

constituir uma ameaça para a segurança e qualidade dos alimentos, além disso deve ser 

executada por pessoal especializado ou por empresas da especialidade (fig.2 e 3). Os produtos 

químicos utilizados no combate a pragas devem estar homologados pela autoridade 

competente e deve existir uma planta das instalações onde estejam perfeitamente identificados 

os locais onde são aplicados os produtos químicos. 

 
Fig. 2 – Caixa com isco para controlo de roedores 
 

 



Requisitos para a implementação do HACCP em matadouros de aves     

 13 

Fig. 3 – Insectocutor 
 

 
 

4.5 - Higiene do Pessoal 

4.5.1. Exame médico – os manipuladores de alimentos devem ser sujeitos a um exame 

médico antes de serem contratados. Estes exames deverão ser periodicamente e regularmente 

repetidos e sempre que razões clínicas ou epidemiológicas o exigirem. 

4.5.2. Formação – as pessoas envolvidas nas operações que, directa ou indirectamente, 

contactem com os alimentos devem ser preparadas e instruídas acerca do seu papel e 

responsabilidades, bem como possuírem os conhecimentos e competências necessários para 

manipular os alimentos de forma higiénica. As pessoas que manipulam produtos químicos de 

limpeza ou outros potencialmente perigosos devem ser instruídas acerca de técnicas seguras 

de manipulação e utilização. Os transportadores de animais vivos para o matadouro devem 

possuir formação em maneio, bem-estar animal e protecção dos animais durante o transporte. 

Os programas de formação deverão ter um carácter de continuidade de forma a permitirem 

uma perfeita assimilação dos conteúdos programáticos ministrados aos manipuladores e 

serem periodicamente revistos e actualizados. 

4.5.3. Higiene individual – os manipuladores de alimentos devem manter um elevado grau de 

asseio pessoal e usar vestuário e calçado protector adequado, cabelo e barba cobertos. Os 

cortes e ferimentos devem ser protegidos por pensos impermeáveis. 

4.5.4. Comportamento individual – não é permitido aos manipuladores de alimentos a 

prática de comportamentos que possam resultar em contaminação, como por exemplo, fumar, 

cuspir, mascar, comer, espirrar ou tossir. Não é permitido aos manipuladores de alimentos o 

uso de bens pessoais, tais como peças de joalharia, relógios, alfinetes ou outros artigos que 

constituem uma ameaça para a segurança e qualidade dos produtos. 
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4.5.5. Lavagem das mãos – o pessoal deve lavar as mãos várias vezes ao dia e sempre nas 

seguintes situações: imediatamente antes de iniciar ou reiniciar a manipulação de alimentos, 

imediatamente após a utilização das instalações sanitárias e após a manipulação de matérias-

primas ou qualquer material contaminado (fig.4). 

 

Fig. 4 – Lava mãos 

 

 
 

4.5.6. Vestuário profissional e acessório – os manipuladores devem usar vestuário 

apropriado, composto por bata ou calça e casaco, e touca para o cabelo, de cor clara, o qual 

deve tapar o vestuário pessoal. O pessoal deve envergar um fardamento completo e limpo no 

início de cada dia de trabalho. Os manipuladores devem usar calçado, nomeadamente sapatos, 

botas ou botinas, impermeáveis, de fácil limpeza e desinfecção, de cor clara e com sola anti-

derrapante. As luvas devem ser impermeáveis e constituídas por materiais resistentes e de 

fácil limpeza. Os manipuladores devem lavar e desinfectar convenientemente as mãos antes 

de as calçar. As luvas devem ser lavadas e desinfectadas imediatamente após a sua utilização 

ou sempre que se conspurquem. Nalgumas etapas do processo de fabrico é necessário o uso 

de aventais de material impermeável, próprio para a indústria alimentar. É obrigatório o uso 

de protecção para a barba pelos manipuladores que a possuam. 

4.5.7. Doenças contagiosas e feridas – as pessoas doentes ou portadoras de enfermidades 

susceptíveis de serem transmitidas aos alimentos não devem ser autorizadas a entrar em áreas 

de manipulação de produtos alimentares. Qualquer pessoa afectada deve comunicar 

imediatamente o seu estado de saúde ou os respectivos sintomas ao seu superior hierárquico 
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ou ao serviço de medicina do trabalho da empresa. As situações que devem ser comunicadas 

para que se possa considerar a necessidade de exame médico e/ou possível exclusão da 

manipulação de alimentos, incluem: icterícia, diarreia, vómitos, febre, garganta irritada com 

febre, lesões de pele infectadas (furúnculos, cortes, etc.), corrimentos dos ouvidos, olhos ou 

nariz. 

 

4.6 - Transporte 

O transporte de animais vivos deve ser realizado por pessoal especializado e devidamente 

certificado pela autoridade competente. Os veículos de transporte de animais devem estar 

homologados pela autoridade competente. Os equipamentos de transporte, como as jaulas, 

para entrega de animais no matadouro devem ser feitos de material que não esteja sujeito a 

corrosão e ser fáceis de limpar e desinfectar. Imediatamente depois de esvaziado e antes de 

ser reutilizado, todo o equipamento utilizado para recolha e entrega dos animais vivos deve 

ser limpo, lavado e desinfectado (fig.5). 

 
Fig. 5 – Lavagem do carro e equipamento de carga após a utilização 
 

 
 

4.7 – Rastreabilidade 

De acordo com o Livro Branco sobre a segurança dos alimentos, a rastreabilidade dos 

produtos permite assegurar um nível elevado de protecção da saúde humana e de protecção 

dos consumidores. A rastreabilidade é definida como a capacidade de detectar a origem e 

seguir o rastro de um género alimentício, ao longo de todas as fases de produção, 

transformação e distribuição. Segundo o Regulamento (CE) nº178/2002, a rastreabilidade é 

obrigatória para todos os operadores das empresas do sector alimentar, desta forma, os 



Requisitos para a implementação do HACCP em matadouros de aves     

 16 

matadouros devem implementar um sistema de registos que permita saber a qualquer 

momento, qual a proveniência dos animais e o destino do respectivo lote de carcaças. 
 

4.8 - Avaliação e selecção de fornecedores 

Os matadouros devem implementar um programa de registo de criadores, com informações 

recolhidas da inspecção sanitária, análises microbiológicas, entre outros aspectos importantes 

que permitam fazer uma avaliação dos fornecedores e serem seleccionados consoante a 

qualidade do produto, neste caso dos animais que fornecem. 

 

5. Operações de abate e Pontos de Controlo 
 

A aplicação do sistema HACCP aos matadouros de aves tem, como já vimos, a finalidade de 

reduzir a contaminação microbiana da carne e a disseminação de microrganismos patogénicos 

ao Homem. Porém, dada a grande contaminação das aves vivas, a natureza das operações de 

abate e obtenção das carnes e miudezas comestíveis, pouco se pode fazer para alcançar este 

objectivo, já que não existe nenhum ponto crítico de controlo na linha de abate de aves, ou 

seja, não há nenhuma operação que permita a eliminação dos microrganismos. As únicas 

operações com capacidade para o fazer seriam a irradiação com doses baixas, caso este 

procedimento fosse permitido e aceite pelos consumidores, e os tratamentos descontaminantes 

que apenas são parcialmente eficazes. Estes seriam os PCC na linha de abate, porque 

poderiam ser monitorizados e tomadas medidas correctivas no caso de incumprimento. Na 

ausência de PCC que eliminem os microrganismos, torna-se necessário confiar nos códigos de 

boas práticas, que são encarados como pontos de controlo, ou seja, pontos onde a perda de 

controlo não conduz a uma risco sanitário inaceitável. Este conceito é mais indicado para um 

matadouro de aves do que os PCC e permite concentrar toda a atenção nas principais medidas 

de prevenção (Moreno, 2006). 

Os requisitos do sistema HACCP deverão ter a flexibilidade suficiente para ser aplicáveis em 

todas as situações, incluindo em pequenas empresas. É necessário reconhecer que em certas 

empresas do sector alimentar não é possível identificar pontos críticos de controlo e que em 

certos casos as boas práticas de higiene podem substituir a monitorização dos pontos críticos 

de controlo (Reg. (CE) nº852/2004). 

As operações de abate são os pontos de controlo que permitem garantir a qualidade higiénica 

da carne (fig.6). Desta forma, é importante analisar as várias operações de abate e perceber de 

que forma os perigos podem ser minimizados, através da aplicação das boas práticas, desde a 

produção dos animais até à refrigeração das carcaças. 
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Fig. 6 – Fluxograma das operações de abate 
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5.1 – Produção 

É durante a fase de produção que se incorporam e propagam os microrganismos patogénicos, 

particularmente Salmonella spp e Campylobacter spp, que embora não provoquem sinais de 

doença nas aves, são por estas introduzidos no matadouro. As penas e patas das aves estão em 

contacto directo com as fezes durante a engorda no pavilhão (Buhr et al., 2000; Moreno, 

2006). Os bandos não contaminados por Salmonella spp à entrada do matadouro conseguem 

permanecer negativos a esta bactéria ao longo do processamento (Sarlin et al., 1998). As 

medidas preventivas reduzem a penetração e propagação microbiana, embora não as eliminem 

por completo. É ao nível da produção que se geram os riscos, que com a actual tecnologia só 

podem ser reduzidos e não eliminados nos matadouros (Moreno, 2006). Desta forma é 

imprescindível aplicar as boas práticas de produção, já que não existem pontos críticos de 

controlo, nem tão pouco é obrigatória a implementação de sistemas de autocontrolo baseados 

nos princípios HACCP na produção primária. 
 

5.2 – Transporte 

O transporte é um importante factor de stress, durante o qual ocorre a contaminação fecal 

externa das aves (fig.7). A exposição a factores de stress aumenta a transmissão, colonização 

e eliminação de Salmonella spp em galinhas (Rostagno et al., 2006). O stress determina uma 

diminuição da resistência às infecções, pelo que Salmonella spp e outros microrganismos 

patogénicos intestinais podem difundir-se e chegar a órgãos vitais como o coração e o fígado 

(Moreno, 2006). O isolamento de Salmonella spp de carcaças de frango aumenta depois de se 

submeter as aves ao stress das práticas pré-abate, como o jejum e o transporte (Rostagno et 

al., 2006). A contaminação fecal externa ocorre durante o transporte e repouso no matadouro, 

uma vez que as aves defecam e as fezes contaminam as jaulas e as penas das aves situadas por 

baixo. Para reduzir esta contaminação, é conveniente as aves permanecerem em jejum durante 

algumas horas antes do transporte (Buhr et al., 2000). A execução de programas de jejum 

tem-se mostrado capaz de reduzir o conteúdo intestinal e dessa forma menos ingesta e fezes 

estão disponíveis para contaminações cruzadas durante o transporte e processamento, mas não 

tem qualquer influência nos teores de Salmonella dos conteúdos cecais, cloacais e fecais 

(Buhr et al., 2000). Aves que apresentem as penas molhadas durante o seu transporte, 

apresentam nas suas carcaças teores de Campylobacter spp muito mais elevados do que 

carcaças de aves transportadas secas para o matadouro (Buhr et al., 2000).  
As operações de apanha e transporte das aves devem realizar-se nas melhores condições, a 

fim de que os seus efeitos negativos sejam minimizados. Os veículos e o equipamento de 

transporte, depois de esvaziados e antes de serem reutilizados, devem ser limpos, lavados e 
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desinfectados (Reg. (CE) nº853/2004). Vários trabalhos demonstraram que as jaulas poucas 

vezes são bem limpas, pelo que podem ser um meio de transmissão de microrganismos 

patogénicos entéricos entre explorações (Moreno, 2006). As carcaças de aves transportadas 

em jaulas contaminadas com Salmonella spp têm teores mais elevados desta bactéria após a 

depena, do que as carcaças de aves transportadas em jaulas não contaminadas (Buhr et al., 

2000). 

 

Fig. 7 – Transporte das aves para o matadouro 
 

 
 

5.3 - Recepção, Repouso e Dependura 

Os operadores dos matadouros não devem aceitar animais nas suas instalações a menos que 

tenham solicitado e recebido as informações pertinentes em matéria de segurança alimentar 

contida nos registos mantidos na exploração de proveniência, de acordo com o Regulamento 

(CE) nº852/2004. Estas informações incluem: o estatuto da exploração de proveniência ou 

estatuto sanitário regional; o estatuto sanitário dos animais; os produtos veterinários ou outros 

tratamentos administrados aos animais nos últimos seis meses, juntamente com as datas de 

administração e os intervalos de segurança, sempre que o intervalo de segurança não seja zero 

ou o produto veterinário possa influir na detecção de doenças dos animais; a ocorrência de 

doenças que possam afectar a segurança da carne; os resultados, se forem relevantes para a 

protecção da saúde pública, de quaisquer análises feitas sobre amostras colhidas de animais, 

ou outras amostras colhidas para diagnóstico de doenças que possam afectar a segurança da 

carne, incluindo amostras colhidas no âmbito da vigilância e controlo de zoonoses e resíduos; 

dados relevantes em matéria de produção, sempre que tal possa indicar a presença de doenças. 

Os operadores devem receber as informações relativas à cadeia alimentar pelo menos 24 horas 

antes da chegada dos animais ao matadouro, porém estas podem acompanhar os animais e não 
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chegar com essa antecedência, caso ao aves tenham sido submetidas a um exame do estado 

geral na exploração de proveniência e sejam acompanhadas de um atestado assinado pelo 

veterinário da exploração declarando que examinou os animais e os considerou saudáveis. Em 

Portugal a inspecção ante mortem em aves é sempre feita no matadouro. (Reg. (CE) 

nº853/2004). 

O repouso dos animais antes do sacrifício nem sempre se pratica, embora seja aconselhável, e 

é feito com os animais ainda nos veículos de transporte e resguardados em local coberto 

(Moreno, 2006) (fig.8). 

O abate inicia-se com a dependura das aves, pelos metatarsos, nos ganchos da linha de abate 

(fig.9). A dor e o desconforto provocados pela dependura são responsáveis pela violência do 

batimento das asas, o que por sua vez está na origem de fracturas ósseas e luxações que se 

repercutem na qualidade da carne (Moreno, 2006). 

O batimento das asas é induzido por situações que causem stress ou desconforto aos animais, 

como estarem de cabeça para baixo, a exposição à luz solar, os solavancos ocasionados pelas 

curvas ou rebaixamentos na linha de abate, os ganchos demasiado apertados ou os choques 

eléctricos à entrada do tanque de insensibilização por ausência de isolamento das rampas de 

acesso. 

Na perspectiva de melhorar o bem-estar animal é aconselhável que a iluminação na zona de 

dependura seja ténue, com luz violeta ou azul devido ao efeito calmante que tem sobre as 

aves, reduzindo o batimento de asas. Recomenda-se que as aves estejam dependuradas 

durante um período máximo de 1 minuto (Moreno, 2006). 

Os matadouros são locais propícios à contaminação por via aérea, que permite aos 

microrganismos entrar e alojar-se nas superfícies de trabalho, equipamento e nas próprias 

mãos dos magarefes (Lues et al., 2007). Desta forma o ar desempenha um papel significativo  

na transmissão de microrganismos, o que pode implicar a contaminação da carne nas várias 

fases do abate. Existe uma elevada prevalência de microrganismos de origem aerógena  na 

zona de recepção e sangria, como resultado do bater das asas e excessivo movimento das 

aves. Estas contagens diminuem à medida que nos aproximamos da zona de expedição, 

portanto à medida que se passa da zona suja para a zona limpa. Porém, não é só nas carcaças 

que surgem complicações, as pessoas que trabalham nestas zonas queixam-se de reacções 

alérgicas, irritação dos olhos e do tracto respiratório superior, infecções respiratórias e sinais 

de fadiga. A elevada concentração de microrganismos pode reflectir a insuficiente ventilação 

em relação ao número de pessoas e actividades desenvolvidas ou ser o resultado da deficie nte 

manutenção dos sistemas de ventilação e da excessiva condensação e humidade (Lues et al., 

2007). 
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Fig. 8 – Local de repouso coberto e ventilado 
 

 
 
 
Fig. 9 – Linha de pendura de perus 
 

 
 

5.4 - Insensibilização 

A insensibilização é alcançada com o recurso a choque eléctrico, em que as aves são 

suspensas pelas patas e a cabeça é introduzida num tanque de água electrificado onde recebem 

uma descarga eléctrica que as atravessa e insensibiliza (fig.10). Apenas as cabeças devem ser 

introduzidas no banho de água para evitar a inalação de água contaminada, o que é difícil de 

conseguir pelo tamanho desigual das aves (Moreno, 2006). 
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Fig. 10 – Tanque de insensibilização 
 

 
 

5.5 - Sangria 

A sangria deve realizar-se imediatamente a seguir à insensibilização por secção dos principais 

vasos sanguíneos do pescoço, em que as 2 artérias carótidas devem ser obrigatoriamente 

seccionadas, para que a morte cerebral ocorra imediatamente. Durante a sangria os animais 

não podem nem devem apresentar batimento das asas, nem movimentos respiratórios 

(Moreno, 2006). 

A sangria deve ser realizada durante o intervalo de tempo suficiente para que as aves fiquem 

bem sangradas antes de entrarem no tanque de escaldão, para evitar a conspurcação da água 

do escaldão com sangue e a entrada da água para os pulmões. A secção dos vasos pode ser 

feita manualmente ou por meio de uma faca automática, neste caso é conveniente que um 

magarefe esteja atrás da faca automática para poder actuar prontamente sempre que haja uma 

falha na referida faca. As facas automáticas não se limpam e desinfectam depois de cada ave, 

o que pode estar na origem contaminações cruzadas entre as aves, que poderão ser 

disseminadas pela circulação sanguínea residual, já que o coração ainda apresenta batimentos 

após a incisão (Moreno, 2006) (fig.11). Nos países em que se utiliza água hiperclorada nos 

matadouros de aves (EUA e Reino Unido), as facas são aspergidas de forma contínua com 

esta água, para reduzir este perigo. 
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Fig. 11 – Facas de sangria 
 

 

 

5.6 - Escaldão 

O escaldão é um ponto de controlo. As aves são escaldadas por imersão em tanques de água 

quente com agitação, estando as temperaturas dependentes da espécie abatida (figs.12 e 13). 

A água arrasta as sujidades fecais externas das aves e os microrganismos, que se vão 

concentrando na água com o passar do tempo. Calcula-se que cada ave transfira 109 

microrganismos viáveis para a água do escaldão. O efeito de lavagem da água do escaldão 

pode reduzir o número de microrganismos da superfície das carcaças, se a água for 

continuamente renovada e mantida à temperatura desejada (Goksoy et al., 2004), contudo 

estes voltam a aumentar com a depena (Berrang et al., 2000b; Goksoy et al., 2004). O 

escaldão com água em contracorrente tem geralmente um grande impacto na redução dos 

teores de microrganismos nas carcaças (Goksoy et al., 2004). Antes do escaldão população 

bacteriana à superfície das aves é predominantemente Gram positiva e passa a Gram negativa 

depois do escaldão (Berrang, Buhr & Cason,  2000a; Buhr et al., 2000; Goksoy et al., 2004). 

O escaldão tende a ser selectivo para mesófilos termo-resistentes e microrganismos 

esporulados e serve como meio de contaminação cruzada (Goksoy et al., 2004). A água do 

escaldão não é substituída entre carcaças, apenas se procede à sua renovação constante, o que 

lhe confere um elevado potencial para a disseminação de Salmonella entre as aves que são 

processadas sucessivamente (Nde et al., 2007). Não está autorizada a adição de antibióticos 

ou outros antimicrobianos à água do escaldão e o cloro tem fraca eficácia devido à abundância 

de matéria orgânica. A sujidade, as proteínas e a gordura protegem os microrganismos do 

calor (Moreno, 2006). 
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Os parâmetros que devem ser tomados em consideração são a renovação da água do escaldão, 

a sua temperatura e agitação. A renovação da água é um parâmetro muito variável, desde um 

mínimo de 0,2 litros/ave, para repor a água perdida, até 1 litro/ave. A temperatura da água, 

por razões de apresentação dos frangos, deve ser mantida abaixo dos 55 ºC, uma vez que 

temperaturas mais elevadas ocasionam um ligeiro cozimento superficial dos músculos 

peitorais que conduz à rejeição total das carcaças, além disso provoca o desprendimento da 

epiderme durante a depena e a inutilização da gordura subcutânea, o que origina a adesão 

entre a pele e o músculo subjacente durante a refrigeração em ar, conferindo à carcaça um 

aspecto manchado ou “esfolado”. Do ponto de vista da higiene eram convenientes as 

temperaturas próximas ou superiores a 60 ºC (Moreno, 2006). A agitação da água deve ser 

constante. Tendo em conta que Salmonella é inactivada a temperaturas superiores a 60 ºC, 

fez-se um ensaio em que se pretendia  reduzir a sua resistência elevando o pH da água do 

escaldão para 9, mediante a adição constante de bicarbonato de sódio ou hidróxido de sódio e 

comprovou-se que desta forma se reduzia a contaminação microbiana. Porém este 

procedimento não foi bem recebido pelos matadouros, porque os corpos das aves adquiriam 

um aspecto viscoso e escorregadio (Moreno, 2006). Têm sido feitos esforços para melhorar as 

condições higiénicas da água do tanque de escaldão, mediante a utilização de vários tanques 

(sistema de tanques múltiplos ou sucessivos), com lavagens intermédias das aves, para reduzir 

a contaminação. Outra forma de melhorar aquelas condições é através do escaldão em 

contracorrente num só tanque, onde a água fluí em sentido contrário ao avanço das aves. 

Foram propostas novas tecnologias que tendem a eliminar o clássico tanque de escaldão, 

sendo este substituído por métodos de aspersão (Moreno, 2006). 

 
Fig. 12 – Tanque de escaldão de perus 
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Fig. 13 – Tanque escaldão de frangos 
 

 
 

 

5.7 - Depena 

A depena é realizada mecanicamente, a seguir ao escaldão, em que as máquinas possuem uma 

série de discos ou tambores providos de dedos depenadores de borracha ou plástico flexível 

com estriações transversais (fig.14). As aves dependuradas da cadeia de abate atravessam a 

máquina, que possui de ambos os lados os discos depenadores, localizados a várias alturas 

para atingirem as diferentes partes do corpo dos animais (Moreno, 2006). Esta operação é 

pouco higiénica e é considerada uma das principais responsáveis pelas contaminações 

cruzadas (Goksoy et al., 2004; Arnold, 2007; Nde et al., 2007). Foi constatado que uma 

carcaça de galinha inoculada com uma estirpe de E. coli k-12 resistente ao ácido nalidíxico 

pode contaminar 200 galinhas que passem subsequentemente pela depenadora (Goksoy et al., 

2004). Verificou-se também um aumento da contaminação por Campylobacter spp em 

frangos após a depena, devido à acção peristáltica dos dedos da depenadora quando contactam 

com o corpo da ave e provocam a expulsão de fezes pela cloaca (Nde et al., 2007). Esta 

contaminação fecal é responsável pela predominância de enterobactérias após a depena (Buhr 

et al., 2000). A limpeza das depenadoras entre carcaças é impraticável, deste modo é comum 

a contaminação de carcaças livres de Salmonella spp por carcaças portadoras desta bactéria 

processadas anteriormente (Nde et al., 2007). A contaminação aérea em torno das máquinas 

origina a formação de aerossóis e a proximidade do tanque de escaldão fornecem um 

ambiente quente e húmido que facilita o crescimento microbiano (Moreno, 2006). 
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 A contaminação microbiana das depenadoras pode ter origem na flora superficial da pele das 

aves onde os microrganismos estão aderentes. As soluções de continuidade causadas pelas 

depenadoras na pele permitem que os microrganismos se alojem e penetrem profundamente 

no tecido subcutâneo, nos folículos das penas e outras cavidades cutâneas, de tal maneira que 

as lavagens posteriores dificilmente os conseguem remover (Moreno, 2006; Arnold, 2007). 

No momento do abate a musculatura esquelética, subjacente à pele não danificada, é estéril 

(Berrang et al., 2002). 

 A borracha dos dedos das depenadoras resiste melhor à aderência bacteriana do que o aço 

inoxidável ou qualquer outro material constituinte das superfícies dos equipamentos (Arnold, 

2007), visto que os resultados de 5 ensaios mostraram menor adesão bacteriana e formação de 

biofilmes na borracha das depenadoras do que no aço inoxidável e polietileno. Porém os 

dedos de borracha são responsáveis pela disseminação dos microrganismos no ambiente 

circundante devido aos seus movimentos de rotação e nas carcaças pelo seu estreito contacto 

com a carne (Moreno, 2006). Com o decorrer do tempo a borracha das depenadoras fica gasta, 

quebradiça, gretada, porosa e conspurcada com excrementos e fezes que ficam impregnados 

no material. Toda esta sujidade em conjunto com o calor e humidade da própria máquina, 

fornecem um substrato favoráve l ao crescimento bacteriano que resiste aos processos de 

limpeza e desinfecção (Moreno, 2006; Arnold, 2007).  

Determinadas espécies de Staphylococcus estão referenciadas como sendo as que com mais 

frequência colonizam as superfícies internas das máquinas depenadoras, isto porque são mais 

resistentes ao cloro e em alguns casos podem produzir toxinas (Moreno, 2006).  

O intenso crescimento de Staphylococcus aureus que se verifica nas depenadoras é o 

responsável pelos elevados teores desta bactéria na superfície corporal das aves (Moreno, 

2006). Staphylococcus aureus é muitas vezes usado como indicador de higiene, porque é 

facilmente encontrado no ambiente do matadouro, cuja origem são, principalmente, as mãos, 

o nariz e o cabelo dos trabalhadores (Lues et al., 2007).  

A limpeza e desinfecção das depenadoras apenas se pode praticar no final do dia de trabalho e 

como já foi referido, não inactiva todos os microrganismos (Moreno, 2006). 

Os programas de limpeza e desinfecção têm de ser formulados de acordo com as necessidades 

do processo. Muitos dos produtos desinfectantes têm fraca capacidade de eliminar 

completamente os agentes contaminantes nesta fase do processo. A combinação de material 

adequado ao design das máquinas depenadoras e de procedimentos eficientes de desinfecção 

são necessários para prevenir as contaminações (Arnold, 2007). 

A mudança das borrachas depende inteiramente da inspecção visual e do critério da pessoa 

responsável pela troca das mesmas. Quando a máquina é aberta para limpeza, os dedos de 
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borracha são observados para identificar possíveis alterações, sendo substituídos quando estão 

partidos ou gastos, portanto quando já não conseguem executar a sua função adequadamente 

(Arnold, 2007).  

 

Fig. 14 – Depenadora  

 

 
 

5.8 - Corte e separação da cabeça 

A separação da cabeça é feita a seguir à depena, através de um dispositivo que arranca as 

cabeças por tracção (fig.15). A cabeça das aves, suspensas pelas patas, passa entre duas barras 

que vão estreitando a distância entre si, para que fique presa e com o andamento da linha seja 

traccionada, acabando por se separar do corpo da ave. Esta operação pode estar na origem de 

contaminações cruzadas da pele do pescoço. É por esta razão que em alguns países se utiliza 

água clorada para desinfectar as superfícies deste equipamento (Moreno, 2006). 

 
Fig. 15 – Dispositivo para tracção da cabeça 
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5.9 - Corte das patas 

O corte das patas é feito ao nível da articulação do tarso, tendo o cuidado de regular bem a 

altura dos discos para não lesionar ou cortar as superfícies articulares (fig.16). É uma 

operação de escassa influência na contaminação da carcaça, embora seja conveniente a 

limpeza e desinfecção contínua do equipamento de corte (Moreno, 2006). 

 

Fig. 16 – Máquina serra patas 

 

 
 

5.10 - Evisceração 

A evisceração é considerada um ponto de controlo, uma vez que a saída de conteúdo intestinal 

pela cloaca ou por corte/ruptura do intestino pode contribuir para a conspurcação da carcaça 

(Moreno, 2006). Tanto o colón como a cloaca são órgãos com elevada quantidade de 

Campylobacter spp, por isso é de esperar que a saída dos seus conteúdos durante o processo 

seja uma fonte de contaminação tanto para a pele como para a carne e portanto aumentem a 

contagem deste microrganismo nas carcaças (Berrang et al., 2000a). 

A ruptura do intestino durante a evisceração pode ocorrer em 2-34% das aves (Smith et al., 

2007), o que origina contagens elevadas de enterobactérias (Goksoy et al., 2004). Em frangos, 

95-99% das amostras de conteúdo do papo e 40% das amostras de conteúdo da moela 

revelaram a presença de Campylobacter spp. As contagens são maiores no conteúdo do papo 

do que na moela, porque a ingesta antes de entrar na moela passa pelo proventrículo que  

segrega ácido clorídrico cujo pH é 2, tornando o conteúdo da moela um meio hostil para as 

bactérias. O papo também é uma importante fonte de contaminação por Salmonella (Sarlin et 

al., 1998). 
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Para reduzir a percentagem de aves com ruptura intestinal e as consequentes contaminações 

cruzadas, devem ajustar-se bem os equipamentos de evisceração ao tamanho das aves, o que 

não é fácil em virtude do desigual tamanho e conformação das aves (fig.17). Os próprios 

utensílios de evisceração que estejam conspurcados com conteúdo intestinal podem 

contaminar a carne das aves na cadeia (Moreno, 2006). A limpeza e desinfecção do 

equipamento é um aspecto importante e o ideal seria a lavagem continua com água 

hiperclorada, porém como não é permitido, a alternativa é proceder à lavagem constante 

durante a evisceração para evitar a acumulação sujidade, restos fecais e manchas de sangue  

nas carcaças. Nas superfícies a lavagem constante evita a acumulação de detritos e de sub-

produtos. É conveniente realizar estas operações de lavagem com cuidado para evitar a 

formação de salpicos e gotículas que possam dispersar os agentes contaminantes. Nas 

situações em que se realize a evisceração manual, as instalações devem ser fáceis de limpar, 

desinfectar e dispor de pontos de água para os operadores poderem lavar frequentemente as 

mãos, se possível entre cada ave (Moreno, 2006).  

 
Fig. 17 – Máquina de evisceração para frango 
 

 
 

 

5.11 - Lavagem final 

A lavagem final deve incluir tanto as superfícies externas da carcaça como as internas de 

ambas as cavidades (fig.18). A finalidade é reduzir os microrganismos e melhorar a 

apresentação pelo arrasto dos restos de sangue e outras sujidades. A lavagem quando 

praticada correctamente durante e depois da evisceração tem a capacidade de reduzir 10 vezes 
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a contaminação microbiana das carcaças. No entanto não se pode considerar a lavagem um 

PCC na medida em que não elimina os microrganismos. Além de não ser possível assegurar 

que a redução microbiana obtida com a lavagem seja suficiente para garantir a inocuidade do 

produto pela redução do perigo a um nível aceitável, uma vez que não há forma de 

monitorizar objectivamente os efeitos da lavagem. A única forma de garantir a higiene 

microbiana das carcaças é através dos tratamentos descontaminantes, quer seja com água 

clorada (20-50 ppm), soluções de ácido láctico ou acético a 1-2% ou fosfato trissódico a 8-

10%, não autorizados na CE (Moreno, 2006). 

 
Fig. 18 – Chuveiros para a lavagem final 
 

 
 

5.12 - Corte e separação do pescoço 

Esta operação tem escassa incidência na contaminação da carcaça, porém não se deve 

descurar os cuidados de limpeza e desinfecção dos equipamentos (Moreno, 2006). 

 

5.13 - Marca de identificação e salubridade 

De acordo com o Regulamento (CE) nº853/2004, os operadores das empresas do sector 

alimentar devem assegurar que os produtos de origem animal possuem uma marca de 

identificação e de salubridade aposta em conformidade com os requisitos pertinentes no 

citado regulamento (fig.19). 
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Fig. 19 – Dispositivo para a colocação da marca de identificação e salubridade 
 

 
 

5.14 - Arrefecimento 

Terminadas as operações de abate, as carcaças de ave e as miudezas comestíveis devem ser 

submetidas sem demora à acção do frio, até que seja alcançada a temperatura de 4 ºC no 

centro térmico da carne (fig.20). O Regulamento (CE) nº853/2004 não estipula o intervalo de 

tempo em que se deve realizar, apenas obriga a que após a inspecção e a evisceração, os 

animais abatidos devem ser limpos e refrigerados até atingirem uma temperatura não superior 

a 4 ºC assim que possível, a não ser que a carne seja desmanchada a quente. Com o 

arrefecimento consegue-se retardar o crescimento das bactérias psicotróficas e psicrófilas 

responsáveis pela decomposição das carcaças, como Pseudomonas, inibir o crescimento das 

patogénicas que são na sua maioria mesófilas e retardar a maturação enzimática que está na 

origem dos maus odores. 

O arrefecimento pode ser feito por duas técnicas, água fria ou ar frio. A técnica que utiliza 

água fria pode ser feita por imersão ou pulverização. Nos Estados Unidos da América o 

arrefecimento por imersão em água fria é utilizado tanto para carcaças de frango que vão ser 

refrigeradas como para as que vão ser congeladas. Pelo contrário na Europa, as carcaças com 

destino à refrigeração são arrefecidas em ar frio, enquanto as que vão ser congeladas são 

arrefecidas por imersão em água fria. 

O arrefecimento em ar frio é o mais utilizado na Europa, sendo feito em túneis de 

arrefecimento. Existem diversas modalidades quanto à temperatura do processo (ar entre 2 e -

7 ºC, durante 1-3 horas), velocidade de circulação do ar e humidade relativa, contudo tem o 

inconveniente de originar uma ligeira dessecação superficial das carcaças. Do ponto de vista 

microbiológico, esta é a operação de maior importância e por esta razão, o arrefecimento pode 
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ser considerado um PCC, porém o resultados obtidos sugerem que o arrefecimento não é um 

processo onde se podem esperar reduções consistentes nos teores microbianos das carcaças, 

como sucederia se fosse um PCC. 

O arrefecimento pode ser monitorizado através da medição da temperatura do túnel de 

arrefecimento, da velocidade de circulação do ar e da humidade relativa, e ainda da 

temperatura interna das carcaças à saída do túnel. Porém, como nenhuma das variáveis, 

velocidade de circulação do ar ou humidade relativa estão estipuladas, o arrefecimento é 

praticado de forma variável entre os vários matadouros, não constituindo na prática um PCC 

(Moreno, 2006). 

 
Fig. 20 – Carcaças de peru à saída do arrefecimento 
 
 

 
 

 

5.15 – Conservação 

Após o arrefecimento, as carcaças devem ser conservadas em câmaras frigoríficas a uma 

temperatura próxima de 0 ºC, devendo assegurar-se que esta não ultrapassa os 4 ºC durante 

este período de conservação. 
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6. Tratamentos Descontaminantes 
 
 
Existem sérias dificuldades no comércio internacional de carne de aves, em particular entre os 

Estados Unidos da América e a Comunidade Europeia, pelas diferenças nas operações de 

abate. As diferenças observadas (Tabela 1) referem-se principalmente, à utilização ou não de 

cloro como desinfectante nos matadouros, à autorização ou não de tratamentos 

descontaminantes, à realização ou não de controlos microbiológicos das carcaças, das 

superfícies, dos equipamentos e dos utensílios e à quantidade permitida de água absorvida 

durante o arrefecimento por imersão (Moreno, 2006). 

 
 
Tabela 1 – Diferenças mais importantes nas normas higiénicas e sanitárias das operações de 

abate entre os EUA e a UE (Moreno, 2006) 

 
 
a) Nos Estados Unidos da América o cloro é utilizado sob a forma de hipoclorito e de 

dióxido de cloro, em concentrações de 20 a 50 ppm na água de arrefecimento, com efeito 

inactivante sobre Salmonella presente na água, mas não nas carcaças. Embora com menor 

frequência, utiliza-se também o ozono. O cloro é empregue tanto para as lavagens das aves, 

como para a desinfecção dos equipamentos e utensílios, nestes casos com concentrações de 

10 a 20 ppm. O uso de cloro nos matadouros de aves dos EUA não deve exceder a 

concentração aceitável para os operários que trabalham em cada área, factor que depende da 

eficácia dos sistemas de ventilação. Por outro lado, parece que não há risco de a carne 

adquirir sabor a cloro. A pressão deve ser reduzida, para evitar a produção de aerossóis. Pelo 

contrário, na União Europeia, o cloro não está autorizado para as utilizações mencionadas. 

Porém, no Reino Unido é muito utilizado. 

 

b) Quanto aos tratamentos descontaminantes das carcaças, utilizam-se de modo 

generalizado nos EUA, porém não estão autorizados na UE. Espera-se a sua imediata 

autorização. 

 

c) Em relação aos critérios microbiológicos, nos EUA são obrigatórias as pesquisas de 

Salmonella em amostras de carcaças e de E. coli biótipo I (fecal). Os matadouros devem 

cumprir a norma em relação a Salmonella, que permite um máximo de 12 resultados 

positivos em 51 amostras ana lisadas. O critério em relação a E. coli funciona como uma 

medida do nível de higiene das operações. A avaliação é feita tendo em conta os últimos 13 
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resultados das análises: nenhuma amostra deve exceder M (=1000ufc/ml) e 3, no máximo, 

podem estar entre m (=100ufc/ml) e M. Na UE, de momento, só existe um critério 

microbiológico para Salmonella. 

 

d) Existe também diferença quanto à quantidade de água absorvida pelas carcaças que é 

permitida durante o arrefecimento por imersão. 

 
 
 
O conceito de descontaminação é caracterizado pelo tratamento microbicida aplicado à carne 

fresca, com a finalidade de conseguir uma redução no número de microrganismos patogénicos 

e saprófitas presentes nas superfícies das carcaças e miudezas comestíveis. 

É importante ter em atenção que a eventual utilização de tratamentos descontaminantes não é 

sinónimo de menor exigência nas práticas de higiene do matadouro, antes pelo contrário, o 

grau de exigência deve ser elevado. 

Os tratamentos descontaminantes têm de obedecer a alguns critérios para poderem ser 

utilizados, como eficácia, não deixar resíduos nocivos para a saúde do consumidor, não 

modificar os caracteres organolépticos da carne fresca e estar autorizados pela autoridade 

competente. 

Estes tratamentos podem ser agrupados em três categorias: físicos, químicos e 

microbiológicos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Procedimentos de descontaminação (Moreno, 2006) 

 

a) Físicos 

    1. Lavagem ou imersão com/em água quente 

    2. Água quente, vapor de água e vácuo 

    3. Pasteurização por vapor 

    4. Radiações ionizantes 

    5. Ultrasons 

    6. Altas pressões 

    7. Iluminação instantânea de grande intensidade 

 

b) Químicos 

    1. Água clorada 

    2. Ácidos orgânicos 
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    3. Fosfato trissódico 

    4. Reacção entre iodo e água oxigenada, catalizada pela peroxidase 

 

c) Microbiológicos 

    1. Utilização de bactérias lácticas, nisina e bacteriocinas 

 

6.1 - Físicos 

 

6.1.1. Lavagem ou imersão com/em água quente 

A água quente (75-85 ºC) pode ser utilizada de duas maneiras: na forma de spray/pulverização 

ou através do sistema  de dilúvio/cascata. Em ambos os casos a eliminação de microrganismos 

é feita pelo calor e em menor grau pelo efeito de arrasto da lavagem.  

O sistema Stanfos aplicado a carcaças de suíno, bovino e ave, consiste num túnel equipado 

com dispositivos de aspersão e pulverização em que a água a 85 ºC é pulverizada para que no 

momento do contacto com a carcaça tenha a temperatura de 80 ºC. Uma vez utilizada, a água 

é filtrada e reciclada. 

A temperatura da água é comprovada continuamente, interrompendo-se o sistema se o 

funcionamento não for o adequado (Moreno, 2006). 

 

6.1.2. Água quente, vapor e vácuo 

Estes tratamentos são utilizados para descontaminar pequenas áreas da carcaça. É frequente 

aparecerem restos fecais em certas partes da carcaça, que podem ser eliminados por este 

método, com uma eficácia similar à que tem o corte e expurgo das áreas conspurcadas. A 

água a 82-85 ºC produz uma relativa agitação da superfície tratada, removendo e inactivando 

as bactérias; o vapor limpa e desinfecta de modo contínuo o meio envolvente e aumenta a 

temperatura da água; o vácuo elimina a água residual e a sujidade (Moreno, 2006). 

 

6.1.3. Pasteurização por vapor 

Este tratamento é aplicado numa câmara de pasteurização por vapor situada no final da linha 

de abate. Este processo compreende 3 etapas: primeiro procede-se à secagem da superfície 

das carcaças com rajadas de ar comprimido, depois as carcaças passam na câmara de vapor a 

baixa pressão com uma temperatura de 90,5 ºC durante alguns segundos e por fim são 

arrefecidas em água fria a 4,5 ºC. Todo este processo demora 30 segundos (Moreno, 2006). 
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6.1.4. Radiações ionizantes 

As radiações ionizantes constituem o procedimento tecnológico que mais facilmente 

permitem alcançar o objectivo desejado. Doses ionizantes da ordem de 2,5-3 kGy para a carne 

refrigerada, permitem eliminar os microrganismos patogénicos não esporulados de origem 

entérica. Estes tratamentos são inócuos para o consumidor em termos de radioactividade 

induzida, de formação de substâncias tóxicas e sem efeitos desfavoráveis nos caracteres 

organolépticos. São utilizadas radiações ß e ? (Moreno, 2006). 

 

6.1.5. Ultrasons  

As carcaças são introduzidas em banhos de ultrasons e submetidas à turbulência da água que 

rompe as aderências entre as bactérias e a pele. Uma vez libertadas é necessário destruí- las 

com outro tratamento, como o arrefecimento em água fria hiperclorada. Portanto a aplicação 

prática deste procedimento parece limitada, excepto para a limpeza de alguns utensílios 

(Moreno, 2006). 

 

6.1.6. Altas pressões 

Esta nova tecnologia só pode ser utilizada em carcaças desmanchadas ou em carne picada e 

não em carcaças inteiras ou suas metades. Inactiva as formas vegetativas, mas não é eficaz nas 

esporuladas (Moreno, 2006). 

 

6.1.7. Iluminação instantânea de grande intensidade 

Este procedimento baseia-se na iluminação da superfície a tratar com uma intensidade 

luminosa 20000 vezes superior à luz solar, durante um período de tempo muito curto. O 

espectro de luz emitido compreende o ultravioleta, o visível e o próximo do infravermelho  

(Moreno, 2006). 

 

6.2 - Químicos 

 

6.2.1. Água clorada 

O cloro tem escassa actividade quando se aplica na superfície das carcaças, uma vez que é 

rapidamente inactivado pela matéria orgânica. O dióxido de cloro é mais eficiente, pois é 

activo em presença de matéria orgânica, porém só pode ser utilizado em concentrações baixas 

devido aos efeitos adversos sobre os magarefes. 
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Os tratamentos em que se usa água com baixas concentrações de cloro não são eficazes, 

devido à presença de matéria orgânica só se conseguem obter efeitos benéficos com 

concentrações de cloro entre 100 e 200 ppm, a pressões e débitos elevados. 

As carcaças de ave são tratadas por imersão em água cujas concentrações em cloro são de 25 

a 50 ppm. 

A utilização de soluções com elevadas concentrações de cloro nos matadouros tem os 

inconvenientes da formação de odores intensos, da corrosão do equipamento, da irritação dos 

olhos dos magarefes e da possível formação de cloraminas, pela reacção do cloro com os 

componentes nitrogenados da carne (Moreno, 2006). 

 

6.2.2. Ácidos orgânicos 

A aplicação de ácidos orgânicos nas carcaças deve ser efectuada antes do arrefecimento. As 

carcaças são lavadas em câmaras especiais com soluções de ácido láctico, ácido propiónico ou 

ácido acético a 1-2%, sendo o primeiro o mais utilizado. A eficácia destes ácidos é 

potencializada a temperaturas de 50-55 ºC. 

Em carcaças de frango o tratamento por imersão em soluções de 1-2% durante 15 segundos é 

mais eficaz do que as lavagens. 

Normalmente a carne tratada com ácidos orgânicos não perde a coloração característica e 

ocorre uma diminuição de enterobactérias e Pseudomonas e um aumento de bactérias lácticas 

(Moreno, 2006). 

 

6.2.3. Fosfato trissódico 

Este composto é utilizado com a finalidade de reduzir Salmonella e Campylobacter em 

carcaças de frango e eliminar E. coli O157:H7 em carne de bovino. 

A actividade do fosfato trissódico é maior a temperaturas elevadas, em concentrações de 10-

12% e durante 15 segundos em imersão. Este composto é particularmente activo contra as 

bactérias Gram negativas (E. coli, Salmonella, Campylobacter) e decompositoras e não 

aumenta o risco de crescimento de bactérias Gram positivas como Listeria monocytogenes 

(Moreno, 2006). 

 

6.2.4. Reacção entre iodo e água oxigenada, catalizada pela peroxidase 

Este procedimento de descontaminação por imersão é baseado na utilização de peroxidase, 

iodóforos, pequenas concentrações de peróxido de hidrogénio e catalisadores. 

A peroxidase transfere electrões dos iodóforos para o peróxido de hidrogénio que se reduz a 

água, produzindo-se antimicrobianos à base de iodo (Moreno, 2006). 



Requisitos para a implementação do HACCP em matadouros de aves     

 38 

6.3 - Microbiológicos 

 

6.3.1. Utilização de bactérias lácticas, nisina e bacteriocinas 

As bactérias acido- lácticas inibem o crescimento das bactérias patogénicas e decompositoras e 

o seu uso na indústria láctica, cárnica e em produtos de origem vegetal, tem mostrado 

resultados positivos. 

A nisina é activa contra bactérias Gram positivas. 

As bacteriocinas apesar de estarem a ser estudadas para utilização como descontaminantes, 

têm um elevado custo, reduzido espectro de actividade e fraca disponibilidade comercial, que 

as impede de serem aplicadas na prática (Moreno, 2006). 

 

 

7. Biofilmes 

 

A introdução de equipamentos no sentido de melhorar a automatização das operações de 

abate, fez aumentar a frequência de contacto entre as superfícies e as carcaças, possibilitando 

novas oportunidades para a adesão bacteriana e as contaminações cruzadas (Arnold & Silvers, 

2000). O conhecimento das condições que propiciam a adesão bacteriana e a consequente 

formação de biofilmes fornece informação importante para o sucesso do plano HACCP nos 

matadouros. 

 

7.1 - Constituição 

Os biofilmes são constituídos por cerca de 85-96% de água e por 2-5% de matéria seca 

(Lelieveld, Mostert & Holah, 2005). Podem ser produzidos por qualquer microrganismo, 

desde que disponha das condições ambientais mínimas, embora alguns tenham uma tendência 

natural para o fazer. O biofilme consiste num conjunto de células bacterianas agrupadas em 

rede e com canais no interior de uma matriz glicoproteica, revestida externamente por uma 

camada polissacarídica (Arnold & Silvers, 2000; Lilieveld et al., 2005). 

A aderência bacteriana à superfície das carcaças, do equipamento e utensílios com a 

consequente formação do filme, é um processo que se desenvolve em duas fases (fig.21) 

(Lelieveld et al., 2005; Moreno, 2006). A primeira fase consiste na retenção das bactérias 

num substrato líquido sobre a superfície do material. A aderência nesta fase inicial é 

reversível e está associada a uma complexa interacção entre as cargas eléctricas e hidrofóbicas 

das bactérias e superfícies. Quando as bactérias distam mais de 50 nm da superfície, actuam 
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unicamente as forças de Van Der Waals, mas quando estão a 10-20 nm entram em acção as 

forças electrostáticas. A aderência e a adesão são facilitadas pelas interacções dos apêndices 

externos das células bacterianas (flagelos, fímbrias, polissacáridos extracelulares) com os 

receptores específicos das superfícies (Lelieveld et al., 2005; Moreno 2006). A segunda fase, 

que é irreversível, caracteriza-se pela formação de polissacáridos e glicoproteínas 

extracelulares protectoras. Estes polímeros extracelulares proporcionam um ambiente 

favorável para o crescimento e subsequente aderência de mais bactérias e outros 

microrganismos. As bactérias têm capacidade de aderir a lugares inacessíveis, como as 

anfractuosidades, orifícios ou ranhuras, através de forças físicas. A aderênc ia irreversível 

pode instalar-se em 30 minutos a algumas horas, dependendo de factores, como o tipo de 

bactéria e a temperatura. 

A aderência das bactérias à superfície da carne é influenciada por factores como o pH, tempo 

de contacto, temperatura, meio, espécie bacteriana, natureza da superfície de contacto, 

densidade celular e osmolaridade (Moreno, 2006). 

 

7.2 - Detecção e análise 

Os métodos de estudo dos biofilmes incluem os microbiológicos, os químicos, os 

microscópicos e os de biologia molecular. A utilização de métodos práticos de avaliação dos 

microrganismos e matéria orgânica nas superfícies de trabalho permite estabelecer a 

frequência óptima de limpeza do equipamento. A monitorização dos processos de higiene é 

baseada em técnicas de cultura bacteriana efectuadas a partir de amostras de esfregaços, 

lavagens e placas de contacto das superfícies. A detecção de bactérias livres nos líquidos das 

superfícies deve ser interpretada com cuidado, porque nem sempre são representativas dos 

microrganismos presentes nos biofilmes, principalmente no equipamento e linhas em mau 

estado de conservação (Lelieveld et al., 2005). 

Técnicas de impedância podem ser usadas para verificar a presença de microrganismos 

directamente na superfície, isto porque a actividade metabólica dos microrganismos diminui a 

impedância e consequentemente provoca um aumento nos valores de conductância e 

capacitância dos materiais das superfícies (Lelieveld et al., 2005). A medição dos valores de 

impedância em curtos intervalos de tempo permite estabelecer a curva de impedância e dessa 

forma avaliar o tempo de crescimento microbiano na amostra. O tempo de detecção está 

dependente do número de microrganismos presentes na amostra e os resultados obtidos 

através de medições de impedância são mais céleres do que com técnicas de cultura 

bacteriana. Estas medições de impedância são também utilizadas na indústria alimentar para 



Requisitos para a implementação do HACCP em matadouros de aves     

 40 

controlar a qualidade do produto e avaliar o efeito dos agentes de limpeza e desinfecção 

(Lelieveld et al., 2005). 

Os métodos químicos usados para análise dos biofilmes são indirectos, pois são baseados na 

utilização ou produção de compostos específicos como o dióxido de carbono, os 

polissacáridos, as proteínas ou o ATP. A medição do ATP é um método de luminescência 

baseado na reacção luciferina-luciferase. O ATP contido nos biofilmes é proporcional ao 

número de células existentes e fornece informação sobre a sua actividade metabólica. As 

técnicas microscópicas apresentam uma vantagem comparativamente às demais, uma vez que 

conseguem quantificar as células directamente da superfície, enquanto outras apenas o fazem 

em células retiradas do seu substrato (fig.22). Dentro deste grupo podemos citar as técnicas de 

fluorescência  na qual se faz incidir um foco de luz sobre a matéria, que após a absorver emite 

luminescência. Vários tipos de fluorocromos têm sido usados na coloração dos 

microrganismos nas amostras de comida, biofilmes e ambientais (Lelieveld et al., 2005). 

 

7.3 - Eliminação 

Os microrganismos patogénicos mais frequentes na formação de biofilmes e responsáveis por 

problemas severos de limpeza e desinfecção das superfícies na indústria alimentar são 

Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Campylobacter 

jejuni e Yersinia enterocolitica. É importante conhecer a constituição celular dos biofilmes 

para o correcto processo de limpeza e desinfecção, pois as bactérias apresentam diferentes 

susceptibilidades aos agentes de higienização (Lelieveld et al., 2005). 

A presença de biofilmes tem como consequências o aumento da resistência aos tratamentos 

descontaminantes e o aumento das diferenças quantitativas e qualitativas nas contagens 

microbianas. O conhecimento da presença de biofilmes, permite ajustar a frequência e 

precocidade da limpeza e desinfecção dos equipamentos, pois quanto mais cedo se proceder à 

higienização, mais difícil se torna a formação e continuidade do biofilme (Moreno, 2006). A 

eliminação dos biofilmes é de difícil execução, portanto é necessário que durante as operações 

de limpeza, factores como força mecânica e química, temperatura e tempo de contacto dos 

produtos, devam ser cuidadosamente escolhidos para garantir a eficácia do processo. Um 

processo de limpeza eficiente consiste numa sequência de lavagens e aplicações de 

detergentes e desinfectantes, com diferentes combinações de temperatura e concentração. Os 

detergentes reduzem a tensão superficial entre a matéria orgânica e as superfícies, tornando os 

detritos miscíveis na água. Os seus efeitos são potenciados quando actuam durante algum 

tempo e quando associados aos efeitos mecânicos de água sob pressão ou agentes abrasivos. 
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No final o equipamento deve ser seco e permanecer em local ventilado não sujeito a humidade 

(Lelieveld et al., 2005). 

Na indústria alimentar a prevenção dos biofilmes é alcançada pela utilização de equipamentos 

bem desenhados e fabricados com os materiais mais indicados, com a aplicação de 

tratamentos eficazes nas superfícies, com a formação dos trabalhadores e com o emprego das 

boas práticas de fabrico (Lelieveld et al., 2005) 

 

Fig. 21 – Representação esquemática das várias etapas de desenvolvimento de uma biofilme 

de acordo com o modelo aceite para Pseudomonas aeruginosa (G. ciências biológicas do IST, 

2005) 

 

 
 

Fig. 22 – Micrografia electrónica de varredura do desenvolvimento experimental de um 

biofilme de Escherichia coli sobre policarbonato num reactor de biofilmes (Moretti, 2006) 

 

 



Requisitos para a implementação do HACCP em matadouros de aves     

 42 

8. Critérios Microbiológicos 

 

O correcto funcionamento do sistema HACCP pode ser confirmado através de vários 

parâmetros. Porém, os critérios microbiológicos são os indicados para avaliar o grau de 

contaminação superficial das carcaças e consequentemente, a higiene com que se efectuaram 

as operações de abate. 

Os critérios microbiológicos são indicadores de aceitabilidade dos géneros alimentícios e dos 

seus processos de fabrico, manuseamento e distribuição. A utilização de critérios 

microbiológicos deve fazer parte integrante da aplicação de procedimentos baseados no 

sistema HACCP e de outras medidas de controlo de higiene, nomeadamente para a sua 

validação e verificação.  

Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que os géneros alimentícios 

cumprem os critérios microbiológicos e que as operações de fornecimento, de manuseamento 

e de transformação sob seu controlo, sejam realizadas de forma a respeitar os critérios de 

higiene dos processos. 

Existem dois grupos de critérios microbiológicos para análise dos produtos: os critérios de 

segurança dos géneros alimentícios, que definem a aceitabilidade de um produto ou de um 

lote de géneros alimentícios, aplicável aos produtos colocados no mercado ou em condições 

de o serem; e os critérios de higiene dos processos, que indicam se o processo de produção 

funciona de modo aceitável, não sendo aplicável a produtos já colocados no mercado e onde 

se estabelece um valor de contaminação indicativo acima do qual se torna necessário tomar 

medidas correctivas para preservar a higiene do processo (Reg. (CE) nº2073/2005). 

O Regulamento Comunitário nº2073/2005, de 15 de Novembro de 2005, relativo a critérios 

microbiológicos aplicáveis a géneros alimentícios, estabelece que o critério de higiene dos 

processos de abate de aves, especificamente de frango e peru, seja a ausência de Salmonella 

em 25 g de pele do pescoço das carcaças após a refrigeração. O plano de amostragem obriga à 

recolha de 50 amostras, das quais não mais do que 7 podem ser positivas. As amostras são 

recolhidas em 10 sessões de amostragem, portanto 5 amostras por sessão, o que corresponde a 

15 carcaças. A colheita de amostras é feita pelo menos uma vez por semana e de forma a que 

o dia escolhido seja rotativo ao longo das sessões, para poder cobrir todos os dias da semana 

em que existe abate. Selecciona-se uma carcaça com pele do pescoço suficientemente longa 

(pelo menos 4cm), para assegurar que se consegue cortar uma porção com pelo menos 10 g 

(figs. 23 e 24). Repete-se esta operação mais duas vezes para completar a amostra, que deve 

ser constituída por pele de pescoço de 3 carcaças. As amostras devem ser acondicionadas no 

frigorífico ou numa mala térmica contendo blocos de gelo ou termo-acumuladores (não 
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congelar as amostras). A análise deve começar nas 24 horas seguintes (Reg. (CE) 

nº2073/2005; Guia Controlvet, 2006). A frequência de amostragem poderá reduzir-se a uma 

amostra cada duas semanas no caso de se terem obtido resultados satisfatórios durante trinta 

semanas consecutivas (Moreno, 2006). 

A água utilizada na indústria alimentar também está sujeita a análises periódicas para 

avaliação de parâmetros microbiológicos, químicos e organolépticos. O Decreto-Lei 

nº243/2001, de 5 de Setembro de 2001, regula a qualidade da água destinada ao consumo 

humano e tem por objectivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes de 

qualquer contaminação da água de consumo, assegurando a sua salubridade e limpeza. Este 

decreto fixa quais os parâmetros a analisar, bem como os controlos de rotina, os controlos de 

inspecção feitos por laboratório creditado e as frequências mínimas de amostragem e análise 

da água.  

Ao contrário do que sucede nos matadouros de ungulados domésticos, a legislação em vigor 

não obriga nos matadouros de aves, à realização de outros controlos microbiológicos para 

além da pesquisa de Salmonella spp em carcaças. 

 
Fig. 23 – Carcaças de frango com pele do pescoço suficiente para amostragem (ControlVet) 
 

 
 

Fig. 24 – Amostragem de pele do pescoço de carcaças de frango (ControlVet) 
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9. Etapas para a implementação de um plano HACCP 
 

A elaboração de um plano HACCP requer o seguimento de uma metodologia apropriada que 

se traduz num conjunto de etapas preliminares, na aplicação dos sete princípios do HACCP e 

na avaliação do sistema (Tabela 3). 

As etapas preliminares têm o objectivo de proceder à recolha e estudo dos dados relativos ao 

produto e seu processo de fabrico. 

Antes da implementação é necessário assegurar que alguns requisitos estejam garantidos, 

como os já referidos códigos de boas práticas de higiene e fabrico, mas também, o empenho 

da administração da empresa, a selecção da equipa HACCP e a formação dos intervenientes 

sobre a metodologia HACCP. O envolvimento e comprometimento da administração com o 

sistema HACCP a implementar é essencial para o seu sucesso, porque factores tão 

importantes como a selecção da equipa, o controlo orçamental e a disponibilidade de recursos 

financeiros e humanos, são inteiramente da sua responsabilidade. 

Os sete princípios do sistema HACCP devem ser implementados em 14 etapas lógicas e 

sequenciais: 

 
Tabela 3 – Etapas de elaboração de um plano HACCP 
 

Etapas 1ª etapa – Definição do âmbito do estudo 
preliminares 2ª etapa – Selecção da equipa HACCP 

 3ª etapa – Descrição do produto e do processo 
 4ª etapa – Identificação do uso pretendido do produto 
 5ª etapa – Elaboração do diagrama de fluxo 
 6ª etapa – Confirmação in loco do diagrama de fluxo 

  
Sete princípios 7ª etapa – Identificação dos perigos e das suas medidas preventivas 

do HACCP 8ª etapa – Identificação dos pontos críticos de controlo 
 9ª etapa – Estabelecimento dos limites críticos 
 10ª etapa – Estabelecimento de um sistema de monitorização 
 11ª etapa – Estabelecimento de acções correctivas 
 12ª etapa – Verificação do sistema 
 13ª etapa – Estabelecimento de registos e documentação 
  

Avaliação 14ª etapa – Avaliação do sistema 
do sistema  

 

 

1ª Etapa – Definição do âmbito do estudo 

A primeira etapa consiste na definição do âmbito do estudo, ponto de partida para a 

preparação do plano HACCP. O plano pode ser limitado a um produto/processo ou dividido 
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em partes do processo. Nesta etapa é fundamental decidir qual a linha do processo, qual o 

produto, que tipo de perigos se vão encontrar (físicos, químicos ou biológicos). No final é 

conveniente definir o limite do plano, se acaba à saída da fábrica, no ponto de venda ou no 

momento do consumo (Vaz, Moreira & Hogg, 2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

2ª Etapa – Selecção da equipa HACCP 

Para a elaboração do plano HACCP é necessário formar uma equipa que garanta a 

multidisciplinaridade e a dinâmica de grupo, com a finalidade de aumentar a qualidade da 

recolha e tratamento dos dados, bem como das decisões tomadas. A equipa deverá ser 

seleccionada de acordo com o grau de responsabilidade, de conhecimentos técnicos 

(microbiologia, engenharia alimentar, química, produção, controlo de qualidade), a 

experiência e competência necessárias para cobrir todos os campos relevantes em relação ao 

produto/processo em questão. A equipa HACCP em termos organizacionais, deve ter uma 

estrutura funcional e não hierárquica, na qual o coordenador nomeado tem como objectivo 

orientar e formalizar as acções, devendo ser uma pessoa com conhecimentos e formação no 

sistema HACCP. As funções de cada membro devem ser definidas de acordo com o 

organigrama da empresa. A equipa deve receber por parte da direcção os meios necessários 

para o estudo e implementação do HACCP, nomeadamente, tempo para reuniões, formação, 

disponibilização e acesso a toda a documentação necessária para as reuniões, suporte 

financeiro, abertura para a mudança (alteração de atitudes e mentalidades). Em pequenas 

empresas, a mesma pessoa pode acumular vários papéis, o que torna aconselhável o recurso a 

consultores externos (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

3ª Etapa – Descrição do produto e do processo 

Esta etapa consiste na elaboração de um documento que forneça informação detalhada sobre o 

produto acabado e matérias-primas. Esta informação auxilia na análise de perigos associados 

ao produto acabado e matérias-primas que eventualmente possam vir a representar um risco 

para a saúde do consumidor, além disso poderá ser utilizada como orientação na determinação 

da necessidade de aplicar eventuais modificações no processo de produção (optimização do 

processo). Este tipo de documento, relativamente ao produto acabado, deve incluir 

informação sobre a sua aplicação (instruções de utilização do produto), ingredientes, 

características analíticas (valor médio energético, proteínas, glícidos e lípidos), características 



Requisitos para a implementação do HACCP em matadouros de aves     

 46 

organolépticas (sabor, cheiro, aspecto e cor), características físico-químicas (aw, pH, etc.), 

características microbiológicas, tratamentos aplicados (cozedura, pasteurização, esterilização, 

congelação, etc.), prazo de validade, identificação e marcação, condições de armazenagem, 

dimensão do lote, composição, embalagem (vácuo, atmosfera modificada, etc.), unidade de 

venda (embalagem primária), unidade de transporte (embalagem secundária) e a paletização. 

É importante fazer uma descrição pormenorizada do processo, de modo que abranja tudo o 

que se passa em cada uma das fases, salientando as finalidades mais importantes a atingir em 

cada uma delas (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

4ª Etapa – Identificação do uso pretendido do produto 

A identificação dos potenciais compradores e consumidores, bem como a utilização prevista 

para o produto, é um dado fundamental para a avaliação rigorosa dos riscos a ele associados. 

As escolas, hospitais, lares e instituições têm segmentos da população mais vulneráveis 

(crianças, doentes, idosos e imunodeprimidos) os quais devem ser tidos em conta como 

prioridade. Para além disso, é importante avaliar as matérias-primas/ingredientes quanto ao 

desenvolvimento de reacções alérgicas. As instruções para o uso do produto inscritas no 

rótulo podem ajudar a eliminar qualquer perigo que porventura possa ocorrer (Vaz et al., 

2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

5ª Etapa – Elaboração do diagrama de fluxo 

O diagrama de fluxo (fluxograma) consiste na representação esquemática e detalhada da 

sequência de todas as fases do processo produtivo. Cada ponto do processo deve ser 

considerado ao pormenor e a informação alargada de forma a incluir todos os dados 

relevantes. O fluxograma é de formato livre, não existindo regras para a sua representação e 

tem a vantagem de poder ser usado como base para a análise dos perigos (Vaz et al., 2000; 

Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

6ª Etapa – Confirmação in loco do diagrama de fluxo 

A confirmação do fluxograma é feita no local, comparando todas as fases da linha de 

produção com a sua representação esquemática no fluxograma. É conveniente observar o 
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processo em todos os níveis operacionais, de forma a não haver modificações na linha que 

possam comprometer todo o plano HACCP. 

Estabelecidas as etapas preliminares do plano, inicia-se a aplicação dos sete princípios 

HACCP (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

7ª Etapa – Identificação dos perigos e das suas medidas preventivas (1º 

princípio) 

A equipa HACCP deve listar todos os perigos físicos, químicos e biológicos que podem 

ocorrer em cada fase do processo (Tabela  4). Os perigos químicos podem agrupar-se em duas 

categorias: os naturalmente presentes nos alimentos e os produtos químicos adicionados. Os 

perigos biológicos podem ser divididos em microrganismos ou macrorganismos, sendo os 

primeiros classificados em 3 grupos distintos em função das suas propriedades morfológicas e 

fisiológicas e conforme o tipo de intervenção do microrganismo no alimento: a) 

microrganismos que interferem na qualidade comercial e tecnológica do produto, pois alteram 

as propriedades organolépticas (cor, sabor, odor, textura) e nutricionais de forma prejudicial; 

b) microrganismos que podem representar um risco para a saúde do consumidor, seja porque 

se multiplicam no alimento e produzem toxinas cuja ingestão provoca toxinfecções 

(Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus) ou pela ingestão e multiplicação de bactérias 

patogénicas no tracto intestinal, provocando intoxicações alimentares (Salmonella spp, 

Escherichia coli, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni); c) microrganismos que causam 

alterações benéficas nos alimentos actuando como agentes tecnológicos (iogurtes, cerveja, 

vinho, queijo, etc.). Este grupo de microrganismos não é considerado um perigo, excepto se a 

fase do processo onde forem inseridos estiver fora de controlo. Na análise de perigos (Tabela 

5), deverão incluir-se sempre que possível os seguintes factores: a probabilidade de ocorrência 

(risco) e a gravidade dos seus efeitos prejudiciais para a saúde do consumidor (severidade); a 

sobrevivência ou desenvolvimento dos microrganismos envolvidos; a produção ou 

persistência de toxinas, substâncias químicas ou agentes físicos e as condições que os podem 

originar. 

No final da análise de perigos, devem indicar-se as medidas preventivas que podem ser 

aplicadas para cada perigo, sendo por vezes necessária mais do que uma medida para eliminar 

ou reduzir a sua ocorrência a níveis aceitáveis e podendo mais do que um perigo ser 

eliminado ou reduzido pela mesma medida preventiva (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 2002; 

Noronha, 2002). 
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Tabela 4 – Exemplos de alguns perigos químicos, biológicos e físicos (Chambel et al., 2002) 

 
Químicos Biológicos Físicos 

Resíduos de pesticidas Clostridium spp Vidros 
Fungicidas Listeria spp Metais e limalhas 
Fertilizantes Shigella spp Plástico 
Insecticidas Salmonella spp Papel 
Antibióticos Escherichia coli Cabelo ou penas 
Hormonas Bacillus cereus Sujidade 
Aditivos alimentares Staphylococcus aureus Pedras 
Corantes Vibrio spp Areia 
Metais pesados Yersinia spp Bijuteria 
Micotoxinas Campylobacter jejuni Objectos pessoais 
Produtos químicos 
(agentes de limpeza) 

Parasitas Dinheiro 

Nitrosaminas Vírus Canetas e lápis 
Hidrocarbonetos Bolores Clips 
Poliaromáticos (fumeiro) Leveduras Agrafos 
Lubrificantes Pragas  

 
 
 
Tabela 5 – Classificação do(s) perigo(s) quanto ao risco e severidade (Chambel et al., 2002) 
 
 

Risco Severidade 
Elevado : é provável que aconteça Crítico: resultará num produto com 

consequências muito graves 
Moderado : pode acontecer Severo : resultará num produto com 

consequências graves 
Baixo: improvável que aconteça Maior: resultará num produto com 

consequências pouco graves 
 Menor: resultará num produto sem 

consequências graves 
 
 
8ª Etapa – Identificação dos pontos críticos de controlo (2º princípio) 

Ao atingir esta etapa a equipa HACCP deverá ter uma lista completa dos perigos, das suas 

causas e acções preventivas. De acordo com as Boas Práticas de Fabrico, é necessário, antes 

de tudo, aplicar todas as medidas preventivas. Em seguida é importante identificar os pontos 

do processo nos quais o controlo é crítico (PCC). A identificação de um PCC necessita de 

uma abordagem lógica que deverá ser auxiliada pela aplicação da “Árvore de Decisão” 

recomendada pelo Codex Alimentarius (figura 25). A aplicação da “Árvore de Decisão” irá 

determinar se a etapa do processo é um PCC para cada perigo identificado.  

A árvore de decisão deve ser utilizada com alguma flexibilidade e bom senso, respondendo a 

cada questão de acordo com a sua sequência lógica para cada perigo identificado nas diversas 
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fases do fluxograma, onde estão incluídas as matérias-primas ou ingredientes (Tabela 6). 

Deve ter-se uma visão global do processo de produção para evitar, tanto quanto possível, a 

duplicação de PCC. Não existe um limite para o número de PCC´s identificados, dependendo 

este da complexidade e da natureza do produto/processo (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 

2002; Noronha, 2002). 

 

Fig. 25 – “Árvore de Decisão” (Noronha, 2002) 
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Tabela 6 – Plano de aplicação da “Árvore de Decisão” (Chambel et al., 2002) 
 
Fase do 
processo 

Perigo Q1 Q2 Q3 Q4 PCC Notas 

  Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim  Não  
        
        
        
 
Q1 Se existem medidas preventivas, o grupo deve prosseguir para a questão seguinte. Se não 
existirem, deve determinar se é necessário o controlo nesse ponto do processo para assegurar 
um produto seguro. Se o controlo é necessário, então o grupo deve propor a modificação do 
produto/processo nessa fase ou numa fase anterior ou posterior para garantir a sua segurança. 
 
Q2 Para responder a esta questão, o grupo deve ter em consideração todos os dados técnicos 
relevantes do processo e todas as características técnicas do produto. Se a resposta for SIM 
então o ponto do processo é um PCC, identificando com precisão o que é crítico. Se a 
resposta for NÃO devem prosseguir para a questão seguinte. 
 
Q3 Quando responder a esta questão, o grupo deve ter em atenção o facto de que, numa só 
fase, o perigo pode não aumentar até níveis inaceitáveis, mas pode existir um efeito 
cumulativo nas fases posteriores levando-o a níveis inaceitáveis. Deve também ter-se em 
atenção todos os factores intrínsecos (ingredientes, aw, pH, temperatura, etc.) e extrínsecos 
(equipamentos, operadores, meio envolvente) ao produto que possam alterar as suas 
características. Se a resposta for NÃO, não é um PCC. Se o grupo considerar que a resposta é 
SIM devem prosseguir para a questão seguinte. 
 
Q4 Nesta questão, o grupo deve analisar todas as fases posteriores, através do fluxograma, no 
que diz respeito aos dados técnicos do processo ou futuras condições de utilização pelo 
consumidor que possam levar à eliminação ou redução do perigo para níveis aceitáveis. Se a 
resposta for NÃO então foi identificado um PCC, se for SIM deve iniciar novamente a análise 
da Árvore de Decisão no próximo perigo. 
 

 

9ª Etapa – Estabelecimento dos limites críticos (3º princípio) 

Para cada PCC devem especificar-se os limites críticos de cada um dos parâmetros 

observáveis, que podem facilmente demonstrar o seu controlo. Esta etapa consiste na 

atribuição de um valor ou critério que separa a aceitabilidade da não aceitabilidade do ponto 

de vista da segurança e consequente saúde do consumidor. Es te valor ou critério pode ser 

estabelecido pela empresa com base em informações técnicas ou em documentos normativos 

ou legislativos. Este limite indica se um PCC está ou não controlado, isto é, indica se 

efectivamente o perigo potencial foi eliminado ou reduzido até níveis aceitáveis. Quando se 

tratam de dados qualitativos, como a avaliação sensorial, os limites críticos devem conter 

especificações bem definidas. Esta avaliação deve ser realizada por um painel sensorial 

previamente seleccionado e treinado. No caso da inspecção visual (cor, forma, aspecto), deve 
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haver exemplos do que é considerado inaceitável (fotografias, frases descritivas, padrões). 

Noutros casos, como a temperatura, tempo, humidade, aw, pH, teor em sólidos solúveis, cloro 

livre, entre outros, as especificações e respectivos limites críticos são quantificáveis. Quando 

se tratam de valores alvo de parâmetros microbiológicos é aconselhável usar o laboratório e 

ter em atenção que o elevado risco que os alimentos podem representar, requerem um gráfico 

de controlo. Neste caso, devem ser estabelecidos os níveis alvo e as tolerâncias para as áreas 

criticas (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

10ª Etapa – Estabelecimento de um sistema de monitorização (4º princípio) 

Os procedimentos de monitorização devem permitir detectar facilmente a perda de controlo 

de um PCC, isto é, identificar os desvios relativamente aos limites críticos estabelecidos 

(Tabela 7). O ideal seria que esta detecção fosse a tempo de aplicar as medidas correctivas 

necessárias antes do aparecimento do perigo, com a segregação ou rejeição do produto, porém 

isso nem sempre é possível. Estes procedimentos devem descrever quais os parâmetros a 

controlar (O QUE?), os métodos utilizados nesse controlo (COMO?), a frequência das 

observações (QUANDO?) e os responsáveis pelo controlo (QUEM?). O controlo terá de ser 

suportado por um sistema adequado e rigoroso de registo (ONDE?) para uso futuro como 

historial. A monitorização pode ser feita em linha ou fora da linha. No 1º caso a observação é 

feita directamente na linha e não são recolhidas amostras para serem analisadas 

posteriormente. No 2º caso as amostras são recolhidas periodicamente (hora a hora, 

diariamente, semanalmente) para serem analisadas fora da produção, sendo os resultados 

deste tipo de observação analisados na globalidade, como é o caso das análises 

microbiológicas. A monitorização fora da linha deve ser complementar à monitorização em 

linha, pois a qualidade de um produto só é garantida com o controlo de cada uma das fases do 

processo. A monitorização pode ser contínua, quando o sistema fornece informações 

continuamente sobre o modo como o processo está a decorrer numa determinada fase, ou 

descontínua quando são fornecidas informações pontuais que têm de garantir uma 

representatividade do todo. Esta monitorização descontínua é característica dos sistemas fora 

da linha que são sempre descontínuos. O sistema de monitorização contínuo é sempre 

preferível, pois permite uma resposta dinâmica no decorrer do processo, de forma a prevenir 

que os parâmetros em controlo saiam dos limites. Este sistema de controlo pressupõe uma 

correcta calibração de todos os equipamentos de medição para uma maior fiabilidade dos 

resultados (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 
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Tabela 7 – Plano do procedimento de monitorização (Chambel et al., 2002) 

 
Fase do 
processo 

Características a controlar Documentação Acções 
correctivas 

 Parâmetros Frequência Resp. Limite 
crítico 

Métodos Registos Acção Resp. 

    
    
    
 

 

11ª Etapa – Estabelecimento de acções correctivas (5º princípio) 

As acções correctivas devem estar pré-estabelecidas para cada PCC, com o objectivo de o 

repor na sua forma controlada sempre que ocorram desvios dos limites críticos detectados 

pela monitorização (Tabela 8). As acções correctivas consistem em eliminar as causas que 

geram anomalias no processo, com a finalidade de assegurar que este é levado à normalidade 

antes que o desvio origine problemas relativos à segurança do produto. Estas acções 

compreendem a identificação dos responsáveis pela execução (QUEM?), elaboração de 

procedimentos que descrevam os meios e as acções a executar (COMO?), registo pelo 

responsável da execução das medidas tomadas (ONDE?) (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 

2002; Noronha, 2002). 

 

Tabela 8 – Registo de toda a informação recolhida sobre cada PCC (Chambel et al., 2002) 
 
Fase do 
processo 

PCC nº Perigo Medidas 
preventivas 

Monitorização Acções 
correctivas 

     Acção Resp. 
      
      
      
 

 

12ª Etapa – Verificação do sistema (6º princípio) 

 Os procedimentos estabelecidos devem permitir verificar se o sistema HACCP está em 

conformidade com o plano (verificação da conformidade) e se é apropriado para o 

produto/processo em estudo (verificação da eficácia). Os métodos de verificação que podem 

ser usados são: auditoria ao sistema e aos seus registos; análise dos desvios e das acções 

correctivas; confirmação que os PCC estão sob controlo; validação dos limites críticos 

estabelecidos; análise das reclamações de mercado; execução de análises às matérias-primas e 

aos materiais de embalagem no acto da recepção, aos produtos intermédios e ao produto 
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acabado. Esta verificação convém ser realizada aquando da finalização do estudo HACCP e 

sempre que sejam introduzidas modificações, quer no processo de produção quer na 

composição do produto ou na introdução de um equipamento novo, que levem à identificação 

de novos perigos (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

13ª Etapa – Estabelecimento de registos e documentação (7º princípio) 

Um bom sistema de registo e arquivo é fundamental para o funcionamento eficiente e efectivo 

do sistema HACCP. Os documentos criados podem ser de dois tipos: os que contêm todos os 

elementos e decisões correspondentes ao estudo HACCP (Plano HACCP) e os que descrevem 

o funcionamento do sistema (procedimentos e instruções de trabalho). Como exemplos de 

registo podem ser citados: boletins de registo das acções de monitorização; folhas de registo 

dos desvios dos limites críticos e das acções correctivas tomadas; gráficos dos dados de 

controlo de PCC; modificações introduzidas ao sistema HACCP; resultados de auditorias 

internas e externas; actas das reuniões. Como exemplos de documentação, temos: análise de 

perigos; identificação dos PCC; determinação dos limites críticos; actas das reuniões, onde 

deverão estar evidenciadas as decisões tomadas pela equipa HACCP relativamente ao estudo; 

procedimentos de controlo de PCC (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

14ª Etapa – Avaliação do sistema 

A frequência de revisão do plano deverá ser pelo menos anual, verificando e analisando o 

fluxograma, as auditorias internas, a documentação do sistema, as reclamações e os desvios 

aos procedimentos e processos (Vaz et al., 2000; Chambel et al., 2002; Noronha, 2002). 

 

 

10. Resultados e discussão das pesquisas microbiológicas 

 

Durante o período de estágio foi possível ter acesso aos relatórios referentes à aplicação dos 

“critérios microbiológicos de higiene dos processos”, que nas aves como já foi referido, se 

restringem à pesquisa de Salmonella em 25 g de pele do pescoço. 

Irão ser apresentados os resultados desta pesquisa microbiológica, feita em 2 matadouros, um 

só de abate de perus (Perugel) e outro de abate de frangos, frangos do campo, galinhas 

poedeiras e perus (Avigril). 
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Apresentaremos também os resultados dos controlos de rotina feitos à água dos referidos 

matadouros, em que as amostras foram colhidas a partir das torneiras e do depósito central, de 

acordo com os critérios pertinentes do Decreto-lei nº243/01. 

 

 

10.1 – Matadouro “Perugel” 

 

Gráfico 1 – Pesquisa de Salmonella em peru 

 
Foi recolhida uma amostra por cada lote de perus e isolou-se Salmonella em apenas 3% (2/72) 

das amostras. As restantes amostras foram satisfatórias, de acordo com o critério fixado no 

Reg. (CE) nº2073/05. 

Neste matadouro procedeu-se à recolha de amostras cada duas semanas, em virtude dos seus 

resultados terem sido satisfatórios durante 30 semanas consecutivas. 

 

Foram realizados controlos de rotina à água do depósito central e da torneira nº21. 

As amostras recolhidas foram satisfatórias, de acordo com os critérios fixados no Decreto-Lei 

nº243/01. 

 

10.2 – Matadouro “Avigril” 

 

Em virtude de neste matadouro serem abatidas várias espécies, podemos ter uma noção mais 

abrangente da higiene das operações de abate e da importância que algumas espécies têm na  

introdução e disseminação de microrganismos numa linha de abate. 
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Gráfico 2 – Pesquisa de Salmonella por espécie 

 
Isolou-se Salmonella de 30% (14/47) das amostras obtidas de galinhas poedeiras e de 23% 

(10/43) das de frango do campo, o que revelou serem as espécies mais frequentemente 

portadoras daquela bactéria. Em relação às amostras obtidas de frangos e perus, isolou-se 

Salmonella de 12% (14/120) e de 5% (5/95), respectivamente. 

Das 305 amostras recolhidas no 2º semestre de 2007, isolou-se Salmonella de 14% (43/305), 

o que corresponde ao limite máximo do número de amostras em pode ser detectada a presença 

de Salmonella. 

 

Foram realizados controlos de rotina à água da torneira nº12 e da torneira nº3.As amostras 

recolhidas são satisfatórias, de acordo com os critérios fixados no Decreto-Lei nº243/01. 

 

Os resultados obtidos na pesquisa de Salmonella em perus são ligeiramente inferiores aos 

obtidos por Camarada (2001), que isolou Salmonella em 10,6% (11/103) das amostras e por 

Bell et al., (2001) que isolaram Salmonella em 8,2% (11/134) das amostras de peru, mas 

assemelham-se aos resultados obtidos pelo LNIV, em Portugal, onde as taxas de isolamento 

foram: 5,8% (57/976) em 1995; 2,4% (37/1568) em 1996; 3,3% (35/1053) em 1997; 2,5% 

(18/724) em 1998; 2,1% (11/521) em 1999; 10,8% (18/166) em 2000. 

Os resultados obtidos na pesquisa de Salmonella em frangos são superiores aos obtidos por 

Reiter et al., (2007) e por White et al., (2007) que isolaram a bactéria em 3,3% (20/615) e em 

4,3% (12699/293938) das amostras, respectivamente; porém são inferiores aos resultados 

obtidos por Vadhanasin et al., (2004) que isolaram Salmonella em 22,7% (15/66) das 

amostras. 
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Os resultados obtidos na pesquisa de Salmonella em galinhas são ligeiramente superiores aos 

obtidos por Hernandez et al., (2005) e por Arsenault, Letellier, Quessy e Boulianne (2007) 

que isolaram esta bactéria em 21,2% (174/820) e em 16,5% (67/406) das amostras, 

respectivamente; contudo são semelhantes aos obtidos por Bailey e Cosby (2005), que 

identificaram Salmonella em 31% (42/135) das amostras de galinha. A USDA reporta que 

galinhas abatidas entre 2000 e 2003 apresentaram uma prevalência de Salmonella entre 9,1 e 

12,8% (Bailey & Cosby, 2005). 

A presença de Salmonella em galinhas nas salas de desmancha foi pesquisada por Meldrum, 

Tucker e Edwards (2004), Meldrum, Tucker, Smith e Edwards (2005), Meldrum e Wilson 

(2007), que a isolaram em 8% (60/739), 5,7% (42/736) e 4% (36/877) das amostras, 

respectivamente. 

 

Em caso de resultados insatisfatórios nos critérios de higiene dos processos, as medidas que 

devem ser tomadas são a melhoria da higiene no abate e o reexame das modalidades de 

controlo dos processos e da origem dos animais, bem como das medidas de biossegurança nas 

explorações de origem (Reg. (CE) nº 2073/2005) 

O matadouro “Avigril” possui duas linhas de abate, uma para perus e frangos do campo e a 

outra para frangos e galinhas poedeiras, porém o tanque de escaldão e a depenadora são 

comuns aos frangos, galinhas e frangos do campo. O peru circula numa linha diferente, 

portanto passa por outro escaldão e por outra depenadora o que torna a ordem em que é 

abatido pouco relevante. 

Contudo é importante frisar que no matadouro “Avigril” todas as carcaças, 

independentemente da espécie, contactaram com o mesmo equipamento - a mesa de aço 

inoxidável - após o corte das patas e antes de entrarem para o túnel de refrigeração. Este 

contacto pode ser responsável por contaminações cruzadas, particularmente para o peru que é 

a última espécie a ser abatida. Esta hipótese é reforçada pelo facto de nos perus abatidos no 

matadouro “Perugel” a frequência de isolamento de Salmonella ter sido mais baixa (3%) que 

nos abatidos na “Avigril”, onde o número de perus abatidos foi muito inferior (500 perus/dia 

vs 3000 perus/dia) 
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11. Conclusão 

A realização deste estágio permitiu complementar a formação académica pela interligação 

mais coesa entre a teoria e a prática, no domínio da Inspecção sanitária. 

Durante este período pude perceber a responsabilidade do Médico Veterinário Inspector e a 

importância do acto de inspecção sanitária ser realizado em consciência e com sentido de 

ética, embora a relativa indefinição e ambiguidade da legislação em relação a determinados 

processos patológicos, não facilite a decisão sanitária. 

A crescente tecnologia e competitividade da indústria alimentar originou a introdução de 

novos métodos de produção animal, alguns dos quais não se compadecem com a qualidade e 

salubridade do produto final. 

Nos matadouros os teores de microrganismos nas carcaças podem ser reduzidos durante as 

operações de abate, contudo as contaminações cruzadas ocorrem constantemente e em larga 

extensão.  

As contaminações cruzadas podem ser reduzidas pela implementação de boas práticas de 

fabrico e de higiene e pela formação e treino dos trabalhadores.  

Os matadouros onde tive oportunidade de estagiar já tinham implementado o plano de 

autocontrolo baseado nos princípios HACCP e dessa forma não me foi possível presenciar as 

alterações e benefícios que este plano trouxe à realidade de cada matadouro, mas possibilitou-

me verificar in loco a sua aplicação, as dificuldades de cumprimento dos requisitos e algumas 

incorrecções existentes. 

Os matadouros elaboraram os seus planos de autocontrolo com o auxílio de empresas 

externas. Foi possível observar em alguns planos ligeiras incorrecções, principalmente na 

identificação dos pontos críticos de controlo, que surgem em excesso e tornariam impraticável 

a actividade do matadouro pelo excesso de pontos a monitorizar. 

Os pré-requisitos são cumpridos em todos os matadouros, porém há sempre um ou outro que 

pode ser melhorado. Por exemplo, num dos matadouros verifiquei a inexistência de um local 

de repouso coberto e com ventilação e de outro para lavagem dos veículos e equipamento de 

transporte; assim como também era insuficiente o fornecimento de vestuário aos trabalhadores 

o que os obrigava a começar o dia de trabalho com o vestuário sujo do dia anterior. Em todas 

as linhas de abate, excepto nas de frangos, não era efectuada nem a mudança regular das facas 

usadas na evisceração nem a sua higienização (em água a temperatura ?  82 ºC). 

O requisito que mais vezes estava em incumprimento era a formação dos trabalhadores. Este 

factor pode ser em grande parte devido à maioria dos magarefes serem de nacionalidade 

estrangeira e mudarem frequentemente de trabalho em busca de melhores condições e 

remuneração. Esta situação origina a constante modificação do quadro de pessoal dos 
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matadouros e a consequente dificuldade de fornecer a adequada formação e treino a todos os 

funcionários em matéria de higiene e segurança dos géneros alimentícios. 

Os magarefes são na sua maioria de nacionalidade estrange ira e mudam frequentemente de 

trabalho em busca de melhor remuneração. Este facto origina uma constante modificação do 

quadro de pessoal dos matadouros e consequentemente a dificuldade de fornecer a adequada 

formação e treino a todos os funcionários, em matéria de higiene e segurança dos géneros 

alimentícios. 

Os matadouros possuem um plano de autocontrolo baseado nos princípios HACCP, elaborado 

com o auxílio de empresas externas ao matadouro. Pudémos observar em alguns planos 

ligeiras incorrecções, principalmente ao nível da identificação dos pontos críticos de controlo, 

que surgem em excesso e tornariam impraticável a actividade do matadouro pelo elevado 

número de pontos a monitorizar. 

A verificação do sistema HACCP através da pesquisa de Salmonella em pele do pescoço, para 

avaliar a higiene dos processos de abate, mostrou que a espécie animal onde se isolou 

Salmonella com maior frequência foi a ga linha poedeira (30%), a seguir foi o frango do 

campo (23%), o frango (12%) e o peru (5% e 3%).  

Os resultados da pesquisa de Salmonella nas diferentes espécies em estudo, permitem-nos 

concluir que, do ponto de vista da higiene de abate, o frango seja a 1ª espécie a ser abatida, 

seguida do frango do campo e por fim da galinha poedeira, em matadouros que abatem várias 

espécies de aves na mesma linha de abate. 

Verificámos que os matadouros que possuem nos quadros de pessoal, técnicos com formação 

em engenharia alimentar, apresentavam melhores resultados em matéria de higiene dos 

processos e de cumprimento do plano de autocontrolo. 

Desta forma é importante que as administrações dos matadouros tomem consciência da 

necessidade de colocarem no mercado, produtos de elevada qualidade e esta só pode ser 

alcançada, através do investimento em técnicos devidamente formados e em equipamentos 

funcionais e acreditados. 
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Anexo 1 – Animais abatidos 
 
 
 
Gráfico 1 – Nº de animais abatidos de cada espécie 
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Gráfico 2 – Quantidade de animais abatidos de cada espécie 
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Anexo 2 – Animais rejeitados 
 
 
 
 
Gráfico 3 – Nº de animais rejeitados de cada espécie 
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Gráfico 4 – Quantidade de animais rejeitados de cada espécie 
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Anexo 3 – Frango 
 
Tabela 1 – Causas de rejeição total  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 5 – Nº de animais que entraram no matadouro e resultados obtidos após inspecção 

sanitária 
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Causas de rejeição total Número Percentagem 

Aerossaculite 1447 26,93 

Artrite supurativa 220 4,09 

Ascite/Hidroémia 39 0,73 

Dermatite necrótica 11 0,20 

Estado de caquéxia e/ou febril 2298 42,77 

Hepatite granulomatosa 110 2,05 

Hepatite necrótica 114 2,12 

Lesão fibrino-purulenta 121 2,25 

Miosite 471 8,77 

Osteíte 3 0,06 

Ovário-salpingite 5 0,09 

Pericardite 35 0,65 

Peritononite 214 3,98 

Sangria insuficiente 121 2,25 

Septicémia 102 1,90 

Traumatismo mecânico 62 1,16 

                                        Total 5373 100% 



Requisitos para a implementação do HACCP em matadouros de aves     

 67 

Gráfico 6 – Resultados obtidos após inspecção sanitária  
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Fig. 1 – Frango febril, caquéctico e insuficientemente sangrado 
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Fig. 2 – Frango com aerossaculite 
 

 
 
 
Fig. 3 – Frango com miosite degenerativa 
 

 
 
 
Fig. 4 – Frango com artrite supurativa 
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Anexo 4 – Peru 
 
 
Tabela 2 – Causas de rejeição total 
 
Causas de rejeição total Número Percentagem 

Abcessos  6 0,35 

Aerossaculite 487 28,26 

Artrite supurativa 184 10,68 

Ascite/Peritonite 28 1,63 

Bursite fibrinosa 71 4,12 

Dermatite necrótica 8 0,46 

Estado de caquéxia e/ou febril 437 25,36 

Excesso de escaldão 3 0,17 

Hepatite granulomatosa 69 4,01 

Hepatite necrótica 69 4,01 

Osteíte 85 4,93 

Ovário-salpingite 8 0,46 

Sangria insufuciente 21 1,22 

Septicemia 232 13,47 

Traumatismo mecânico 15 0,87 

                                        Total 1723 100% 

 
 
Gráfico 7 – Nº de animais que entraram no matadouro e resultados obtidos após inspecção 

sanitária 
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Gráfico 8 – Resultados obtidos após inspecção sanitária 
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Fig. 5 – Peru com aerossaculite 
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Fig. 6 – Peru com suspeita de septicemia  
 

 
 
 
Fig. 7 – Peru com granuloma hepático 
 

 
 
 
Fig. 8 – Peru com osteíte 
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Anexo 5 – Galinha poedeira  
 
 
 
Tabela 3 – Causas de rejeição total 
 
Causas de rejeição total Número Percentagem 

Artrite supurativa 18 1,35 

Ascite/Hidroémia 28 2,10 

Estado de caquéxia e/ou febril 806 60,47 

Hepatite granulomatosa 53 3,98 

Ovário-salpingite 190 14,25 

Peritonite 99 7,43 

Traumatismo mecânico 47 3,52 

Tumores 92 6,90 

                                      Total 1333 100% 

 
 
 
 
Gráfico 9 – Nº de animais que entraram no matadouro e resultados obtidos após inspecção 

sanitária 
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Gráfico 10 – Resultados obtidos após inspecção sanitária 
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Fig. 9 – Galinha com ovário-salpingite 
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Fig. 10 – Galinha com peritonite 
 

 
 
 
Fig. 11 – Galinha com suspeita de tumor 
 

 
 
 
Fig. 12 – Galinha com suspeita de mesotelioma 
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Anexo 6 – Frango do campo 
 
 
 
Tabela 4 – Causas de rejeição total 
 
Causas de rejeição total Número Percentagem 

Artrite supurativa 106 46,29 

Estado de caquéxia e/ou febril 59 25,77 

Hepatite granulomatosa 36 15,72 

Heatite necrótica 5 2,18 

Lesão fibrino-purulenta 13 5,68 

Peritonite 6 2,62 

Sangria insuficiente 2 0,87 

Septicémia 2 0,87 

                                      Total 229 100% 

 
 
 
 
 
 Gráfico 11 – Nº de animais que entraram no matadouro e resultados obtidos após inspecção 

sanitária 
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Gráfico 12 – Resultados obtidos após inspecção sanitária 
 
 

94,5%

0,2%5,3%

Aprovados Rejeitados Morte transporte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13 – Frango do campo com artrite supurativa 
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Fig. 14 – Frango do campo com hepatite granulomatosa 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15 – Frango do campo com lesão fibrino-purulenta 
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Anexo 7 – Pato 
 
 
 
 Gráfico 13 – Nº de animais que entraram no matadouro e resultados obtidos após inspecção 

sanitária 
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Anexo 8 – “Perugel” 
 

Tabela 5 – Resultados da pesquisa de Salmonella em peru 

Data Produto Nº amostras Lotes Positivo Negativo 

06/06/2007 Peru 5 3121/24 0 5 

22/06/2007 Peru 5 3217/21 0 5 

03/07/2007 Peru 5 3273/76 0 5 

18/07/2007 Peru 5 3361/64 0 5 

31/07/2007 Peru 5 3433/36 0 5 

16/08/2007 Peru 5 3529/32 0 5 

20/09/2007 Peru 5 3729/32 0 5 

24/09/2007 Peru 5 3745/48 1 5 

18/10/2007 Peru 5 3889/92 0 5 

07/11/2007 Peru 5 4001/04 0 5 

06/12/2007       Peru 5 4201/04 0 5 

08/01/2008 Peru 5 0033/36 1 5 

24/01/2008 Peru 5 0129/31 0 5 

06/02/2008 Peru 5 0193/97 0 5 

25/02/2008 Peru 2 0297/98 0 2 

Total  72  2 70 

 

 
Tabela 6 – Resultados dos controlos de rotina à água de abastecimento e consumo 

Data Referência Ensaio Resultado V.R.1 

28/08/2007 Depósito 

central 

Coliformes totais <1ufc/100ml <1ufc/100ml 

  Escherichia coli <1ufc/100ml <1ufc/100ml 

  Coliformes 

fecais/100ml 

<1ufc/100ml      ---------- 

  Cloro residual 0,16mg (Cl2)/L      ---------- 

25/10/2007 Torneira nº21 Coliformes totais <1ufc/100ml <1ufc/100ml 

  Escherichia coli <1ufc/100ml <1ufc/100ml 

  Enterococos <1ufc/100ml <1ufc/100ml 
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  Cádmio <0,5µg(Cd)/L <=5,0(Cd)/L 

  Teor de cálcio 70,6mg (Ca)/L      ---------- 

  Cloretos 202,4mg (Cl)/L <=250mg(Cl)/L 

  Cobre <2µg (Cu)/L <=2000µg(Cu)/L 

  Fluoretos <0,5L.Q.mg(Fl)/L <=1,5mg(F)/L 

  Dureza total 326,6mg(CaCO3)/L      ---------- 

  Chumbo 5 µg(Pb)/L <=25µg(Pb)/L 

  Mercúrio <0,1µg(Hg)/L <=1µg(Hg)/L 

  Níquel <4µg(Ni)/L <=20µg(Ni)/L 

  Crómio <2µg(Cr)/L <=50µg(Cr)/L 

  Cianetos <5µg(Cn)/L <=50µg(Cn)/L 

  Boro <0,1 mg/L <=1mg/L 

  Benzeno 0,2 µg/L <=1µg/L 

  Benzenopireno <0,01µg/L <=0,01µg/L 

  Bromatos 4µg (BrO3)/L <=10µg(BrO3)/L 

  1,2 dicloretano <0,3µg/L <=3µg/L 

  Epilcloridrina <0,1µg/L <=0,1µg/L 

  Tetracloroetano <0,1µg/L      ---------- 

  Tricloroetano <0,1µg/L      ---------- 

  Arsénio <1µg (As)/L <=10µg(As)/L 

  Antimónio <1µg (Sb)/L <=5µg (Sb)/L 

  Tri-halometanos 54,5µg/L <=100µg/L 

  Cloreto de vinilo <0,3µg/L <=0,5µg/L 

  COT2 0,3mg/L      ---------- 

  Sulfatos 108,8mg(SO4)/L <=250mg(SO4)/L 

  Selénio <1µg(Se)/L <=10µg(Se)/L 

  Sódio 128,7mg(Na)/L <=200mg(Na)/L 

  Magnésio 36,5mg(Mg)/L      ---------- 

  Acrilamida <0,1µg/L <=0,1µg/L 

  Condutividade 1138µS/cm <=2500µS/cm 

  Cloro residual <0,16mg(Cl2)/L      ---------- 

  Turvação <0,30UNT <=4UNT 

  Manganês <4µg(Mn)/L <=50µg(Mn)/L 
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  pH 7,5      ---------- 

  Amónio <0,01mg(NH4)/L <=0,50mg(NH4)/L 

  Cor <1,0mg/l Pt-Co <=20mg/l Pt-Co 

  Cheiro 0 <=3 

  Nitratos <4,4mg(NO3)/L <=50mg(NO3)/L 

  Nitritos <0,01mg(NO2)/L <=0,5mg(NO2)/L 

(1) Valor de referência  

(2) Carbono Orgânico Total 
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Anexo 9 – “Avigril” 
 

Tabela 7 – Resultados da pesquisa de Salmonella em frango, frango do campo, galinha e peru 

Data Produto Nº amostras Lote Positivo Negativo 

03/07/2007 Frango 5 8887 0 5 

 Peru 5 8889 0 5 

12/07/2007 Frango 5 8908 0 5 

 Frango 5 8909 0 5 

18/07/2007 Frango 4 8943 0 4 

 Frango 1 8944 0 1 

 Peru 5 8945 0 5 

23/07/2007 Frango 5 8968 0 5 

 Frango 5 8967 0 5 

 Galinha 5 8970 1 4 

02/08/2007 F. campo 5 9008 0 5 

 Peru 5 9003 0 5 

 Galinha 5 9009 1 4 

10/08/2007 Peru 5 9032 0 5 

 Frango 5 9030 0 5 

 F. campo 3 9031 0 3 

16/08/2007 Peru 5 9062 0 5 

 Galinha 5 9061 0 5 

 F. campo 5 9060 3 2 

 Frango 5 9058 3 2 

24/08/2007 Frango 5 9106 3 2 

 Peru 5 9110 0 5 

29/08/2007 Peru 5 9119 0 5 

 Frango 5 9118 0 5 

 Galinha 4 9120 1 3 

03/09/007 Galinha 5 9157 3 2 

 F. campo 5 9156 2 3 

 Frango 5 9155 0 5 

11/09/2007 Peru 5 9194 0 5 
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20/09/2007 Peru 5 9217 0 5 

 Frango 3 9221 0 3 

 Frango 2 9220 0 2 

24/09/2007 F. campo 5 9249 0 5 

 Frango 3 9247 0 3 

 Frango 2 9248 0 2 

 Peru 5 9250 0 5 

02/10/2007 Frango 5 9271 1 4 

 Galinha 5 9273 0 5 

 F. campo 5 9272 2 3 

 Peru 5 9269 0 5 

12/10/2007 Frango 5 9303 1 4 

 Galinha 5 9296 2 3 

18/10/2007 F. campo 5 9328 0 5 

 Peru 5 9324 0 5 

24/10/2007 F. campo 5 9351 1 4 

 Frango 5 9350 0 5 

 Galinha 5 9353 3 2 

07/11/2007 Galinha 3 9400 0 3 

 Frango 5 9399 0 5 

 Peru 5 9401 0 5 

12/11/2007 Frango 5 9437 0 5 

 Peru 5 9438 3 2 

20/11/2007 Frango 5 9460 0 5 

 F. campo 5 9461 2 3 

30/11/2007 Frango 5 9485 0 5 

 Peru 5 9487 0 5 

06/12/2007 Frango 5 9520 2 3 

 Peru 5 9519 0 5 

12/12/2007 Frango 5 9539 1 4 

 Peru 5 9542 0 5 

 Galinha 5 9543 3 2 

17/12/2007 Frango 5 9580 2 3 
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 Peru 5 9582 0 5 

27/12/2007 Frango 3 9617 0 3 

 Frango 2 9616 1 1 

 Peru 5 9621 2 3 

Total  305  43 262 

 

 

 

Tabela 8 – Resultados dos controlos de rotina à água de abastecimento e consumo 

Data Referência Ensaio Resultado V.R.1 

18/10/2007 Torneira nº12 Coliformes totais <1ufc/100ml <1ufc/100ml 

  Escherichia coli <1ufc/100ml <1ufc/100ml 

  Enterococos <1ufc/100ml <1ufc/100ml 

  Esporos 

Clostrideos 

sulfito-redutores 

Negativo em 

100ml 

Negativo=100ml 

  Total 

microrganismos a 

22ºC 

<1ufc/ml <=1x10^2ufc/ml 

  Total 

microrganismos a 

37ºC 

<1ufc/ml <=1x10^1ufc/ml 

  Oxidabilidade <0,5 mg(O2)/L <=5,0mg(O2)/L 

  Cloro residual 3,28mg(Cl2)/L      ---------- 

  Azoto amoniacal <0,01mg(NH4)/L <=0,50mg(NH4)/L 

  Turvação 0,33 UNT <=4UNT 

  Manganês <4µg (Mn)/L <=50µg(Mn)/L 

  pH 7.7      ---------- 

  Alumínio <5 µg (Al)/L <=200µg(Al)/L 

  Cor <1,0 mg/l Pt-Co <=20mg/l Pt-Co 

  Cheiro 0 <=3 

  Sabor 0 <=3 

  Nitratos <4,4 mg(NO3)/L <=50mg(NO3)/L 

  Nitritos <0,01mg(NO2)/L <=0,5mg(NO2)/L 
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  Ferro <100 µg (Fe)/L <=200µg(Fe)/L 

28/11/2007 Torneira nº3 Coliformes totais 0ufc/100ml <1ufc/100ml 

  Escherichia coli 0ufc/100ml <1ufc/100ml 

  Cloro residual 2,68mg (Cl2)/L      ---------- 

(1) Valor de referência 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


