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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as condições de manipulação de frangos 

abatidos em feiras-livres do Município de Belém-PA, visando conhecer e analisar os seus 

processos de manipulação e comercialização de frangos abatidos na hora. O trabalho foi 

realizado em três feiras livres de Belém, localizadas nos bairros do Guamá, Marambaia e 

Terra Firme. Foi aplicado uma lista de verificação que contemplavam diversos itens para 

avaliar as condições higiênico-sanitárias dos boxes visitados. Foram coletadas 11 amostras de 

frangos, cinco na feira do Guamá, três na Marambaia e três na Terra Firme, para avaliação 

bacteriológica, através da Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas 

(CBHAM), pesquisa de Staphylococcus coagulase positiva, Numero Mais Provável (NMP) de 

Coliformes Totais (CT) e Termotolerantes (CTT) e pesquisa de Salmonela sp., assim como 

determinação do potencial hidrogeniônico (pH). No momento da coleta, foram mensuradas as 

temperaturas de comercialização das amostras, com o auxilio de um termômetro 

infravermelho. A CBHAM variou de 2,1x10
4 

a 3x10
6
 UFC.g

-1
, CT de 23 a > 1100 NMP.g

-1
, 

CTT de 23 a 1100 NMP.g
-1

, o gênero Staphylococcus sp. atingiu níveis de 8,0x10
5
 UFC.g

-1
 e 

nenhuma amostra foi positiva para Salmonella sp. As temperaturas médias das amostras de 

frango que estavam à venda variaram de 22 à 39,39 ºC. As amostras apresentaram um pH 

médio de 5,79±0,19. Os resultados bacteriológicos confirmam as condições higiênico-

sanitárias insatisfatórias observadas nas feiras durante as visitas e aplicação da lista de 

verificação, onde 72,7 e 36,4 % das amostras analisadas apresentaram níveis de contaminação 

por CT e CTT, respectivamente, acima dos padrões estabelecidos pela legislação e 18,2 % das 

amostras com níveis superiores ao estabelecido para CBHAM. A ausência de Salmonella sp. e 

S. coagulase positiva nas amostras atende o estabelecido pela legislação para esses parâmetros 

microbianos. 91 % das amostras apresentaram temperatura de comercialização dentro de uma 

faixa considerada crítica para a multiplicação bacteriana, assim como o parâmetro pH, onde 

82,2 % das amostras apresentaram valores acima do recomendado para alimentos com 

qualidade sensorial e físico-química satisfatória. O trabalho identificou problemas higiênico-

sanitários nos boxes, nas práticas de manipulação e na qualidade dos produtos ofertados. 

 

Palavras Chaves: Comercialização de frangos, Alimentos de qualidade, Segurança alimentar, 

Contaminação microbiana. 
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Abstract 

This study aimed to evaluate the conditions of handling slaughtered chickens in outdoor fairs 

in the city of Belém, in the state of Pará, seeking to understand and analyze the processes of 

handling and marketing of chickens slaughtered on the spot. The work was conducted at three 

outdoor fairs of Belem, located in the districts of Guamá, Marambaia and Marambaia. A 

checklist that contemplated many items to assess the sanitary conditions of boxes visited was 

applied. It was collected 11 samples of chicken, five at Guamá fair, three at Marambaia fair 

and three at Terra Firme for microbiological evaluation through Heterotrophic Aerobic 

mesophyticm Bacterias Count (HAMBC), Staphylococcus coagulase positive research, the 

Most Probable Number (MPN) of Total Coliform (TC) and thermotolerant (CTT) and testing 

for Salmonella sp., as well as determining the hydrogen potential (pH). At the time of 

collection, we measured temperatures of marketing samples, with the aid of an infrared 

thermometer. The HAMBC ranged from 2,1x10
4
 to 3x10

6
 UFCg

-1
, CT 23 to > 1100 MPN.g

-1
 

CTT 23-1100 MPN.g
-1

, Staphylococcus sp. reached levels of 8,0x10
5
 UFC.g

-1
 and no sample 

was present for Salmonella sp. The average temperatures of the chicken samples that were on 

sale ranged from 22 to 39,39 ºC. The samples had a mean pH of 5,79 ± 0,19. Bacteriological 

results confirm the unsatisfactory sanitary conditions observed in the fairs during visits and 

application checklist, where 72,7 and 36,4 % of samples showed contamination levels of CT 

and CTT, respectively, above the established standards by legislation and 18,2 % of samples 

exceeding the levels established for HAMCB. The absence of Salmonella sp and coagulase S. 

positive in samples meets the prescribed by law for these microbial parameters. 91 % of the 

samples showed commercialization temperature within a range considered critical for 

microbial multiplication, as well as pH parameter, where 82,2 % of the samples had values 

above the recommended for foods with sensorial quality and physicochemical satisfactory. 

The work identified hygienic and sanitary problems in the pits, in the handling practices and 

in the quality of the offered products. 

 

Key words: Chickens commercialization, Quality food, food security, Microbial 

contamination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A carne de frango é um produto fundamental na dieta alimentar de praticamente todos 

os países e por tal motivo ocorre um constante crescimento da produção mundial de frango 

(ALMEIDA et al., 2000). 

Segundo Gonçalves et al., (1998), uma das grandes preocupações no abate de aves é a 

obtenção da carne desses animais com a menor quantidade possível de contaminação, 

devendo permanecer em níveis baixos durante todo o processamento. Os cuidados observados 

em alguns estabelecimentos e indústrias, muitas vezes são negligenciados e ainda podem-se 

encontrar estabelecimentos comerciais que vendem carne de frango em condições higiênico-

sanitárias insatisfatórias, fornecendo ao consumidor um produto inadequado. 

         A feira livre é considerada um dos locais mais tradicionais de comercialização de 

alimentos a varejo, sendo de comércio móvel, com circulação dentro das áreas 

urbanas. As feiras livres foram criadas para permitir que o produtor rural possa 

oferecer diretamente ao consumidor produtos de sua atividade, sem intermediários, e 

sem tornar-se comercialmente profissional. Por serem instaladas de forma itinerante 

em praças e vias públicas, feiras livres trazem comodidade aos consumidores, mas 

também problemas de difícil solução (SILVA et al., 2010).   

         Deve-se considerar importante nas feiras livres, a forma de comercialização dos 

alimentos de origem animal e seus produtos derivados, pois os mesmo, ficam expostos sob 

condições insalubres, sujeitos à ações diretas dos microrganismos patogênicos ou não, 

provenientes da contaminação do ambiente e poluição ambiental, como também de insetos, 

quando não estão adequadamente acondicionados ou embalados (GERMANO e GERMANO, 

2001).   

A falta de higiene na manipulação e a ausência de manutenção de temperaturas no 

armazenamento dos produtos cárneos contribuem para a contaminação por microrganismos 

patogênicos e ocasionam as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). Estatísticas da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) comprovam que as DTA’s são consideradas o maior 

problema de saúde pública em todo o mundo, sendo os manipuladores referenciados como um 

dos principais veículos de contaminação, tendo em vista que sua participação chega a atingir 

até 26% das fontes contaminantes (OMS, 2001).  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as condições higiênico – sanitárias de 

manipulação e comercialização durante as etapas de abate de frangos em feiras livres de 
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Belém, a partir das avaliações das não conformidades e qualidade bacteriológica da carne de 

frango. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos nutricionais da carne de frango 

 

A carne e os derivados do frango são alimentos cada vez mais presentes na mesa dos 

consumidores no mundo inteiro, em virtude do seu preço altamente competitivo, causados, 

dentre outras coisas, por baixos custos de produção. Apresenta boa digestibilidade, além de 

ser uma boa fonte de proteínas (ALMEIDA FILHO et al., 2003). Essa carne apresenta rico 

teor de proteínas de boa qualidade e é recomendado o consumo em todas as idades.  Pode 

ainda ser consumida, sem pele, por alguém que tenha riscos cardiovasculares, pois contem 

uma baixa taxa de colesterol. A carne de frango ainda é rica em ferro, constituindo uma fonte 

não negligenciável, visto que se trata de ferro hemínico que é a forma mais bem assimilada 

pelo organismo e são consideradas fontes importantes de vitaminas do grupo B, 

principalmente, B2 e B12. Estas vitaminas são indispensáveis, visto que ajudam na síntese de 

energia a partir dos nutrientes ingeridos (VENTURINI et al., 2007).  

Na Tabela 1 apresenta uma breve comparação dos aspectos nutricionais das principais 

carnes consumidas no Brasil e no mundo. 

    Tabela 1 – Tabela comparativa de composição nutricional em 100 gramas 

Tipo de Carne Kcal Proteína (%) Gordura (%) 
Ferro 

(%) 

        Boi 225 19,4      15,4 2,9 

       Suíno  276       6,7       22,7       2,5 

       Frango 246       18,1      18,7       1,8 

Fonte: Adaptado de BAÍA, (2006).   

    

     2.2  Aspectos socioeconômicos 

 

O Brasil, até 2023, estima-se um crescimento médio anual de 2% na produção de 

carne de frango, estimulado preponderantemente pela demanda doméstica. No entanto, o 

resultado é significativamente menor que o registrado na última década. Ainda assim, 

ocorrerá um importante incremento na oferta brasileira, de 3 milhões de toneladas, saindo de 

12,6 milhões em 2012, para 15,7 milhões de toneladas em 2023 (FIESP, 2013). 
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 O Brasil tem hoje um dos maiores consumos per capita de carne de frango do mundo, 

com 46 quilos por ano, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA), tendo superado, desde 2010, os EUA, cujo consumo apresentou estabilidade 

na última década. O crescimento do consumo per capita brasileiro saltou de 34 quilos em 

2002 para os atuais 45 quilos por ano o que representou um incremento na demanda de 3,3 

milhões de toneladas, equivalente ao consumo total da Rússia em 2012 (FIESP, 2013). 

O consumo interno projetado sairá de 9,1 milhões de toneladas em 2012 para 11,5 

milhões de toneladas em 2023, aumento de 26% no período, ou 2% ao ano. Esse crescimento 

do consumo doméstico leva em consideração o aumento populacional esperado, de 17,3 

milhões de habitantes, além do crescimento de renda projetado no período, que beneficiará 

principalmente as classes de renda mais baixa, nas quais o consumo é inferior (FIESP, 2013). 

 

2.3  Regulamentações e abate de frangos 

 

O abate das aves é estabelecido conforme Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária dos Produtos de Origem Animal – RIISPOA (BRASIL, 2008). São tratadas através 

destes, questões relacionadas ao: pré-abate (captura e transporte) e o abate (insensibilização, 

sangria, escalda, depenagem, evisceração, pré-resfriamento, resfriamento, gotejamento, 

classificação, embalagem e tempo de armazenamento). 

A responsabilidade de fiscalizar os comércios que trabalham com a comercialização de 

produtos de origem animal é dos órgãos da esfera Municipal, Estadual e Federal que 

necessitam observar se os estabelecimentos cumprem as normas previstas em lei. As leis 

Federais estabelecem critérios de comercialização de produtos de origem animal, seguindo 

um padrão de qualidade dos alimentos que preconiza a caracterização de uma fonte de 

alimentos seguros ao consumidor, conforme as normas abaixo. 

            A Lei Federal n° 1.283 de 1950 (BRASIL, 1952) estabelece a obrigatoriedade da 

fiscalização sob o ponto de vista industrial e sanitário de todos os produtos de origem animal, 

comestíveis e não comestíveis, preparados, transformados, manipulados, recebidos, 

acondicionados e depositados em trânsito. A inspeção a que ficam sujeitos estes produtos é 

privativa da Divisão da Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA (BRASIL, 1952). 

Conforme esta norma, nos estabelecimentos industriais com instalações adequadas para abate 

de animais e nos entrepostos de recebimento e distribuição de produtos de origem animal, a 

fiscalização é privativa do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Já 
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nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas, a competência desta atividade é dos 

órgãos de saúde pública dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, podendo o DIPOA 

executá-la em caráter suplementar. 

Em março de 1998, o MAPA promulgou a Portaria n° 210 (BRASIL, 1998) que trata 

do Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carne de Aves, 

levando em consideração as promulgações abaixo citadas. 

 Considerando a necessidade de Padronização dos Métodos de Elaboração de 

Produtos de Origem Animal no tocante às Instalações, Equipamentos, Higiene 

do Ambiente, Esquema de Trabalho do Serviço de Inspeção Federal, para o 

Abate e a Industrialização de Aves; 

 Considerando que o Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e 

Higiênico-Sanitária de Carnes de Aves foi apresentado aos segmentos da 

cadeia produtiva de Carne de Aves e suas entidades representativas, discutido 

e aprovado; 

 

2.4 Regulamentos Municipais sobre a comercialização de produtos de origem animal em 

feiras livres 

 

O Decreto Municipal nº 26579 de 14 de abril de 1994 (BELÉM, 1994), que 

dispõe sobre o funcionamento de feiras livres no Município de Belém, em seu Capítulo IX, 

Artigo 57, cita que estão sujeitas às penalidades aqueles que expuserem a venda, ou 

mantiverem em depósito ou sob guarda, para fins de comércio, durante a realização da feira, 

carne “in natura”, cuja comercialização não esteja dentro dos padrões exigidos pelos órgãos 

competentes.  

E no Capítulo XI das Disposições Finais desta mesma lei, em seu Artigo 75, cita 

que compete ao Departamento de Feiras, Mercados e Portos, fiscalizar o cumprimento de 

todas as normas legais referentes ao funcionamento de feiras livres e atividades ligadas as 

mesmas, bem como as relativas aos seus equipamentos e aos seus agentes manipuladores. 

Na Lei Estadual nº 5.199 de 09 de setembro de 1985 (PARÁ, 1985), que dispõe 

sobre o Sistema de Saúde do Estado do Pará e aprova a legislação básica sobre promoção, 

proteção e recuperação da saúde, constam: 

 Art. 123 - Estabelece a proibição de abate de animais nos mercados públicos e particulares; 
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Art. 124 - Estabelece que os estabelecimentos que exerçam atividades com alimentos estão 

obrigados a manter seus empregados: 

I - sob exame de saúde periódico; 

II - com vestuário adequado à natureza do serviço durante o trabalho;  

III - sob rigoroso asseio individual; 

IV - sob outras condições estabelecidas em Normas Técnicas. 

Art. 127- Nas casas de vendas de aves vivas e ovos não é permitida a matança de aves e 

outros animais. 

Art. 128 – No estabelecimento de comércio de aves abatidas não é permitida a existência de 

aves vivas. 

 

2.5  Principais agentes etiológicos veiculados através da carne de frango 

 

              Segundo Pedro (2009), a ausência de cuidados higiênico-sanitários na produção de 

alimentos promove o surgimento de DTA’s. Tais enfermidades têm como principais agentes 

etiológicos parasitas, vírus e bactérias. Entre as principais bactérias destacam-se o 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp e Escherichia coli. Para Silva (1998), 

a presença de Salmonella sp. e Escherichia coli enteropatogênica nas carcaças de frango 

podem representar um risco potencial à saúde do consumidor. 

  Os microrganismos mais importantes na alteração dos produtos proteicos são aqueles 

que crescem em temperaturas nas faixas de mesofilia (22 a 45 ºC) e psicrófilias (-15 a 22 ºC), 

incluindo o grupo dos psicotróficos cuja faixa de crescimento é mais ampla, aumentando o 

seu poder de deterioração (-5 a 45 ºC). Além da produção enzimática que propícia a 

deterioração, os microrganismos produzem uma série de substâncias decorrentes da 

multiplicação, como os pigmentos responsáveis por algumas alterações de cor, ácidos, gases, 

substâncias alcalinizantes e substâncias fétidas (JÚNIOR; PANETTA, 1992). 

   A carne de ave é muito susceptível à deterioração, devido ao seu elevado teor de 

nutrientes, alta atividade de água e pH próximo à neutralidade, fatores estes que vão 

possibilitar a proliferação e o desenvolvimento de microrganismos contaminantes oriundos da 

própria ave ou de fontes externas, devendo ser mantida sob refrigeração ou congelamento 

(HOFFMAN; GARCIA-CRUZ; VINTURIM, 1995).   

             Os tipos mais comuns de deterioração de carnes podem ser classificados de acordo 

com a atmosfera que envolve os produtos que são provocados por bactérias, bolores ou 
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leveduras. A temperatura é outro fator de importância que influenciará no tipo de 

deterioração. Assim, a carne refrigerada será deteriorada por microrganismos que crescem 

nessas temperaturas, incluindo muitos daqueles capazes de produzir limosidade superficial, 

alterações na cor e pontos de crescimento superficial (FRANCO; LANDGRAF, 1996).  

           As bactérias são as principais causadoras da deterioração da carne de frango, sendo o 

conteúdo intestinal a fonte primária desses microrganismos. A maioria delas cresce na 

superfície (pele, parte interna da cavidade do corpo e qualquer superfície cortada), com os 

produtos de decomposição difundindo-se lentamente para o interior da carne. Odores 

estranhos podem ser notados quando a contagem bacteriana atinge, aproximadamente, 2,5 

x10
5
 de UFC/cm

2
. Em frango eviscerado, mantido a 10 ºC ou abaixo, a deterioração ocorre, 

principalmente, por Pseudomonas sp. e leveduras. Com o tempo, aparece limosidade na 

superfície da carne, e dependendo da quantidade de íons de ferro na água de lavagem 

(SANTOS, 2008). 

         Para minimizar a dispersão de microorganismos e proteger a segurança dos produtos 

finais, nos abatedouros devem-se ser adotados as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

continuamente orientar os trabalhadores dos perigos da contaminação cruzada e como as 

atividades rotineiras podem contribuir para prevenir sua ocorrência (CARVALHO, 2004).  

 

2.5.1  Coliformes totais e termotolerantes 

 

O grupo coliformes inclui espécies de bactérias que podem ser encontradas no trato 

intestinal de humanos e animais de sangue quente, assim como no solo, podendo ser 

diferenciadas em coliformes totais e termotolerantes (SILVA et al., 2006). O índice de 

coliformes totais é utilizado para avaliar as condições higiênicas, considerando que altas 

contagens indicam contaminação pós-sanitização ou pós-processo, tratamentos térmicos 

ineficientes ou multiplicação durante o processamento e estocagem. A taxa de coliformes 

termotolerantes é empregada como indicador de contaminação fecal e avalia as condições 

higiênico-sanitárias deficientes, visto presumir-se que a população deste grupo é constituída 

de uma alta proporção de Escherichia coli (SANTANA et al., 2003; SIQUEIRA, 1995).   

            O grupo de Coliformes totais incluem as bactérias na forma de bastonetes Gram-

negativos, não esporogênicos, aeróbios ou aeróbios facultativos, capazes de fermentar a 

lactose com produção de gás, em 24 a 48 horas a 35 ºC. Os Coliformes termotolerantes são 

capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 24h a 44,5-45,5 ºC. Esse grupo 
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inclui três gêneros, Escherichia, Enterobacter e Klebsiella, sendo a cepas de Enterobacter e 

Klebsiella de origem não fecal. Por isso que a E. coli é a mais conhecida, sendo seu habitat o 

trato gastrintestinal ela é a indicadora de contaminação fecal, em alimentos processados 

(SILVA, 2010). 

 

2.5.2 Salmonella  

 

 A Salmonella é um gênero pertencente à família Enterobacteriaceae. Contém mais de 

2.600 sorotipos (também denominados como variedades sorológicas ou sorovares ou 

linhagens) diferentes. Estes sorotipos são diferenciáveis pelos seus antígenos O, H e Vi. Os 

sorotipos são divididos em sorogrupos de acordo com os fatores antigênicos comuns 

(FORSYTHE, 2002; GUIBOURDENCHE et al., 2010; VELGE et al., 2012). Segundo 

Levinson e Jawetz (2006), estes antígenos são importantes para fins taxonômicos e 

epidemiológicos. São bacilos Gram-negativos, mesófilos, anaeróbios facultativos, não 

formadores de esporos. Essas bactérias estão amplamente distribuídas na natureza, sendo o 

trato intestinal do homem e de animais, o seu principal reservatório natural. Entre os animais, 

as aves ocupam lugar de destaque por serem portadoras assintomáticas, excretando 

continuamente esse tipo de bactéria pelas fezes, podendo, portanto, gerar contaminações 

cruzadas de grande importância nos abatedouros.  

             O gênero Salmonella enquadra-se entre os principais causadores de DTA’s. Sua 

transmissão para humanos normalmente se dá pelo consumo de alimentos contaminados, 

sobretudo de origem animal, classificados como os principais responsáveis pela sua ampla 

disseminação. Dentre eles, os produtos cárneos são predominantemente considerados fonte de 

Salmonellas, especialmente aqueles obtidos de aves (CARVALHO, 2004).  

Quando se considera a produção de aves, há que se avaliar o estado sanitário dos 

plantéis, bem como seu reflexo para a produção de alimentos. As aves de corte estão entre os 

principais carreadores de patógenos em abatedouros, elas constituem importante reservatório 

e apresentam alta correlação com contaminação cruzada por Salmonella Sp. Normalmente são 

responsáveis pela sua introdução na alimentação humana, caracterizando problema para a 

saúde pública (CARVALHO; CORTEZ, 2003), causando severas intoxicações alimentares, 

sendo um dos principais agentes envolvidos em surtos em diversos países (MAIJALA et al., 

2005). 
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A Salmonella tem sido uma preocupação, ao longo dos anos, na indústria de produtos 

avícolas. Em vista disto, o MAPA estabeleceu o “Programa de redução de patógenos - 

Monitoramento microbiológico e controle de Salmonella. em carcaças de frangos e perus”, 

com o objetivo de realizar um monitoramento constante do nível de contaminação por este 

patógeno em estabelecimentos de abate de aves (BRASIL, 2003). 

É importante ressaltar que o sistema de inspeção deve ser realizado em conjunto com 

outras ferramentas da qualidade, como BPF, o Procedimento Padrão de Higiene Operacional 

(PPHO) e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) para garantia dos 

processos e para qualidade do produto (MULLER, 2011). 

 

2.6 Bem estar no abate de frangos 

 

Os atributos de qualidade dos produtos agropecuários cada vez mais se voltam para os 

conceitos das boas práticas de produção e suas relações com o bem-estar animal e do 

trabalhador, bem como para aquelas que visam à segurança do alimento e o respeito ao 

ambiente, os quais configuram a ética na produção (MENDES et al., 2008). 

O bem-estar dos animais tornou-se um tema de grande importância para o consumidor 

nos últimos anos, o que acabou refletindo-se nas exigências dos importadores, das redes de 

supermercados e da cadeia de comidas rápidas. Com isso, esse elo da cadeia avícola, passou a 

fazer exigências aos produtores, as quais são confirmadas por meio de certificações próprias 

ou de terceira parte. Com isso, as empresas produtoras foram obrigadas a implementar 

programas de qualidade, de bem-estar e de rastreabilidade para atender as exigências do 

mercado (MENDES et al., 2008). 

Felizmente, a visão de que as aves para o abate podem ser manejadas de 

qualquer forma está mudando. Antes de ser carne é músculo, e os cuidados no manejo irão 

definir a qualidade final, que é proveniente da transformação do músculo em carne. 

Boas práticas no manejo estão diretamente relacionadas à qualidade da carne. O manejo pré-

abate pode afetar o bem-estar e a qualidade da carcaça. Este bem-estar pode ser 

comprometido de quatro maneiras: morte, estresse psicológico, hematomas e estresse térmico 

(MULLER, 2011). 
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2.7  Qualidade sensorial e físico- química da carne de frango 

 

A qualidade da carne é dependente da temperatura do tecido muscular e da velocidade 

de resfriamento após o abate, sendo que as velocidades das reações bioquímicas são reduzidas 

em baixas temperaturas (VIEIRA, 1999). É identificada através de parâmetros físico-

químicos, tais como:  pH. 

  O aroma e sabor da carne são provenientes do aquecimento, decorrendo da 

transformação de substâncias lipossolúveis e hidrossolúveis e ainda a volatilização de alguns 

compostos indesejáveis na carne. A aparência da carne está relacionada com a cor e 

exsudação da carne (VENTURINI et al., 2007).  

  Um músculo vivo possui o valor do pH de 7,2. Ocorrido o abate, a carne continua em 

processo bioquímico, no qual o condutor energético do músculo é transformado em 

glicogênio lático através da ação de várias enzimas. O pH da carne de frango diminui devido à 

formação ácida, onde a carne de peito deve apresentar pH final entre 5,7 e 5,9. Passados 24 

horas, se o pH estiver superior a 6,2, a carne de frango irá se encontrar com grande retenção 

de água, o que implica em curto tempo de conservação e o estabelecimento da coloração 

escura, caracterizando a carne DFD (dark, firm, dry – escura, dura e seca). Caso o pH se 

encontre abaixo de 5,8 em menos de 4 horas, teremos a carne PSE (pale, soft, exudative – 

pálida, mole e exsudativa) caracterizado pela má retenção de água além do aspecto pálido e 

mole (VENTURINI et al., 2007).  

             Conforme Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem 

Animal – RIISPOA (BRASIL, 1952) que dispõe no titulo XIII sobre Reinspeção Industrial e 

Sanitária Dos Produtos, no qual consta: 

Art. 847 - Na reinspeção da carne em natureza ou conservada pelo frio, deve ser condenada a 

que apresentar qualquer alteração que faça suspeitar de processo de putrefação.  

§ 1º - Sempre que necessário a Inspeção Federal verificará o pH sobre o extrato aquoso da 

carne.  

§ 2º - Sem prejuízo da apreciação dos caracteres sensoriais e de outras provas, a Inspeção 

adotará o pH entre 6,0 e 6,4 (seis e seis e quatro décimos) para considerar a carne ainda em 

condições de consumo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material 

 

Este trabalho foi realizado em diferentes feiras do Município de Belém, dentre elas: 

feira do Guamá, da Marambaia e Terra Firme, onde foram visitados 11 boxes de venda de 

frangos abatidos na hora, sendo cinco no bairro do Guamá, três na Marambaia e três na Terra 

Firme.  

Inicialmente, foram avaliadas as condições higiênico-sanitárias de manipulação e das 

instalações onde são abatidos os frangos, com auxílio de uma lista de verificação (Anexo 1), 

objetivando conhecer e analisar as condições de manipulação e comercialização dos produtos. 

Foram contemplados itens como: higiene pessoal, higiene ambiental, condições das 

instalações, fonte de água potável, dentre outras. A lista de verificação utilizada foi baseado 

no documento utilizado pelo Programa Alimento Seguro (PAS) do SEBRAE/SENAI (2002) e 

também em outros encontrados na literatura pesquisada. Foi aplicado também um 

questionário relativo à produção, onde informações como produção diária e armazenamento 

de aves vivas e abatidas foram levantadas (Anexo 2). 

Em cada box visitado, foram adquiridos frangos inteiros para realização das análises 

bacteriológicas e determinação do pH, sendo um frango em cada box, o equivalente à uma 

amostra, as quais foram codificadas de acordo com o descrito no Quadro 1. No momento da 

coleta foram mensuradas as temperaturas de comercialização das amostras, com o auxilio de 

um termômetro infravermelho (Marca INSTRITHERM, TI-870). As amostras foram 

acondicionadas em caixa de poliestireno expandido contendo gelo e transportadas para o 

Laboratório de Análise de Produtos de Origem Animal (LAPOA/UFRA).    

 

Quadro 1 - Codificação das amostras de frangos coletados em feiras livres de Belém 

Local da Coleta Quantidade de amostras 

coletadas 

Codificação 

Guamá 5 A, B, C, D, E 

Marambaia 3 F, G, H 

Terra Firme 3 I, J, K 
 Fonte: arquivo pessoal. 
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3.2 Métodos  

 

3.2.1 Análises bacteriológicas  

        Os procedimentos para as análises bacteriológicas foram realizados segundo as 

metodologias recomendadas pelo MAPA, Instrução Normativa nº 62, referente aos Métodos 

Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem 

Animal e Água (BRASIL, 2003). 

As amostras foram submetidas à Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias 

Mesófilas (CBHAM), Pesquisa de Staphylococcus coagulase positiva, Pesquisa de Salmonella 

sp. e Número Mais Provável (NMP) de Coliformes Totais (CT) e Termotolerantes (CTT). 

         Foram retiradas, assepticamente, 25g de cada amostra de frango inteiro e 

acondicionadas em sacos plásticos estéreis. Adicionou-se 225 mL de solução salina peptonada 

a 0,1 %, correspondendo à diluição de 10
-1

 para a fase de homogeneização. A partir dessa 

diluição, foram realizadas diluições seriadas até 10
-4

, pipetando-se 1 mL de cada diluição em 

tubos contendo 9  mL de solução salina peptonada a 0,1%. 

 

3.2.2 Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (CBHAM) 

 

         Realizou-se o plaqueamento em profundidade onde 1 mL de cada diluição foi 

transferido para placas de petri estéreis, com adição de 18 a 20 mL de Ágar padrão para 

Contagem (PCA), fundido a 45 ºC. Após solidificação do meio, as placas foram incubadas 

invertidas a 37 ºC/48 h. Os resultados foram expressos em Unidades Formadoras de Colônia 

por grama de amostra (UFC. g
-1

). 

 

3.2.3 Pesquisa de Staphylococcus coagulase positiva 

 

A partir das diluições seriadas, foram transferidas alíquotas de 0,1 mL em placas 

contendo meio Baird Parker (BP) adicionado de 5 % de solução de gema de ovo e solução 3,5 

% de telurito de potássio. 

  As amostras foram incubadas por 48 horas a 36 ± 1 °C, com a finalidade de identificar 

e contar as UFC típicas, caracterizadas por coloração negra com bordas regulares, 

apresentando halo de hidrólise. 
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Selecionou-se 3 UFC típicas (T) e em seguida, as UFC foram repicadas em tubos 

estéreis contendo BHI, para purificação e incubação à 36 ± 1 ºC, por 24 horas. Após 

confirmação das UFC seguiu-se para a prova da coagulase, que consistiu na transferência de 

0,2 mL de cada tubo de cultivo em Caldo (BHI) para tubos estéreis contendo 0,5 mL de 

plasma de coelho e incubação a 36 ± 1 ºC por 6 horas. Verificou-se a presença de coágulos, 

considerando os critérios a seguir: 

Reação negativa: não formação de coágulo; 

Reação 1+: coágulo pequeno e desorganizado; 

Reação 2+: coágulo pequeno e organizado; 

Reação 3+: coágulo grande e organizado; 

Reação 4+: coagulação de todo o conteúdo do tubo, que não se desprenderá quando o tubo for 

invertido. 

Testes complementares foram feitos, no caso de reações do tipo 2+ e 3+, como o teste 

da catalase e coloração de Gram. Os resultados foram expressos em (UFC. g
-1

). 

 

3.2.4 Pesquisa de Salmonella sp. 

 

  Realizou-se primeiramente o pré-enriquecimento da amostra, com incubação da 

diluição inicial a 37 ± 1 °C por 18 ± 2 horas. Em seguida, alíquotas deste caldo enriquecido 

foram transferidas, através do uso de pipeta estéril, para dois tubos: 0,1 mL para o tubo 

contendo 10 mL de caldo Rappaport (RP), incubado em banho-maria a 41,5 ± 1 ºC/24 ± 3 

horas e 1 mL para outro tubo contendo 10 mL de caldo Selenito-Cistina (SC), este incubado a 

37 ± 1°C por 24 h. Após este período, realizou-se o plaqueamento diferencial, através do 

método de esgotamento, em duas placas contendo Ágar Verde Brilhante (BS) e duas placas 

contendo Ágar Salmonella-Shigella (SS). As placas foram incubadas invertidas a 37±1°C por 

24 h. 

 UFC típicas em cada meio de cultura foram selecionadas para confirmação da espécie 

através das seguintes análises bioquímicas: caldo citrato, em Ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI) 

e Ágar Lisina Ferro (LIA) e caldo ureia. Para as amostras que apresentaram comportamentos 

típicos nos testes bioquímicos, procedeu-se o teste sorológico, juntamente com a técnica de 

coloração de gram. O resultado foi expresso em ausência/presença em 25 g de amostra. 
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3.2.5 Número mais provável (NMP) de coliformes totais (CT) e termotolerantes (CTT) 

 

            Foi utilizada a técnica dos tubos múltiplos, com série de três tubos de cada diluição 

seriada, para determinação do NMP de organismos por miligrama da amostra (NMP.g
-1

). 

             Destas diluições, foi transferido 1 mL a cada um dos três tubos contendo 10mL de 

caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) estéreis, contendo tubos de durhan invertidos, e 

incubados a 35 ± 0,5 °C durante 48 hs.             

   Foram considerados positivos para coliformes os tubos que apresentaram turvação e 

formação de gás, visível no tubo de durhan. Na etapa seguinte, realizou-se o teste 

confirmativo de coliformes totais e termotolerantes. 

             A confirmação dos coliformes totais foi realizada caldo Verde Brilhante e Bile 2 % 

(caldo VB). Após incubação a 35 ± 0,5 °C por 48 horas. Foram considerados para contagem 

do NMP de coliformes totais os tubos que apresentaram turvação e/ou formação de gás. 

Para a confirmação e contagem de coliformes termotolerantes, realizou-se o mesmo 

procedimento anterior, porém utilizando caldo Escherichia coli (Caldo EC) e incubação em 

banho-maria a 45,5 ± 0,2 °C por 48 horas. 

            Foram considerados positivos para contagem do NMP de coliformes termotolerantes, 

os tubos que apresentaram turvação e/ou formação de gás. 

 

3.2.6 Análises físico-químicas 

 

Foi determinado o potencial hidrogeniônico (pH) segundo a metodologia recomendada 

pelo Laboratório Nacional de Referência Animal (LANARA) (BRASIL, 1981). Para isso, 

foram cortados e triturados aproximadamente 50 g de amostra, e o pH obtido com o auxilio de 

um potenciômetro de bancada (Marca JKL, KK-005) previamente calibrado com solução 

tampão 4 e 7. Utilizou-se, essas soluções padrões por estarem na faixa de pH da carne de 

frango. A cada mensuração o eletrodo foi devidamente lavado com água destilada. Este 

procedimento foi realizado em duplicata e posteriormente compilando-os em média e desvio 

padrão para expressão dos resultados. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Perfil dos manipuladores 

 

   A porcentagem de manipuladores entrevistados pode ser visualizada na Figura 1. O 

número de manipuladores nas feiras livres é sazonal, isto é, dependendo da época do ano 

podem ser contratados mais funcionários de acordo com a necessidade do estabelecimento. 

Um ponto a ser salientado de grande importância é que a grande maioria não apresenta 

treinamento adequado em boas práticas de manipulação de alimentos (81,8 %), ou seja, 

apenas 18,18 % dos manipuladores tiveram contato com algum tipo de curso ou informação 

técnica de práticas adequadas para o manuseio de alimentos. A manipulação dos alimentos 

mostra-se como um fator que, caso não seja gerenciado e controlado, pode provocar 

contaminações e comprometer a segurança dos alimentos, ou seja, a manipulação inadequada 

pode causar toxinfecções alimentares (EVANGELISTA, 2008). 

                 Figura1- Percentual (%) de manipuladores por feira visitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: arquivo pessoal. 

Dentre os manipuladores, seis (54,54 %) eram do sexo masculino e cinco (45,45 %) do 

sexo feminino, sendo que 36,36 % explicaram que possuem o ensino médio e 63,63 % 

possuem ensino fundamental. 

Observou-se que 100 % dos manipuladores entrevistados utilizavam algum tipo de 

adornos como joias, relógios ou qualquer outro tipo de adereço, como também o manuseio de 

dinheiro, o que configura como sendo um potencial fator de contaminação cruzada.  

Manipuladores % 

Guamá

Terra Firme

Marambaia

27, 27 % 

27, 27 % 
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Em relação à higiene pessoal, 72,72 % dos manipuladores estavam em Não 

Conformidade com os padrões de higiene, como unhas não cortadas, assepsia das mãos, 

utilização de toucas e luvas, sendo, portanto a higienização pessoal outro ponto a ser 

destacado como um possível foco de transmissão de agentes patogênicos. Segundo Germano, 

(2003) é correto afirmar que o manipulador de alimentos, quando executa sua higiene pessoal 

erroneamente pode se tornar uma fonte de contaminação para os alimentos. Em linhas gerais, 

um ser humano sadio carrega consigo milhões de microrganismos por centímetro cúbico. As 

mãos constituem um importante foco de microrganismos, assim quando mal higienizadas, 

podem veicular microrganismos deterioradores, patogênicos e de origem fecal.  

Foi observado que 91 % dos boxes visitados apresentavam instalações precárias e 

sujas, sendo que as condições insatisfatórias dos boxes são fatores que colaboram para a 

multiplicação microbiana.  

 Foram constatados que 81,81 % dos locais visitados apresentavam algum tipo de 

animal, como cachorros e gatos no mesmo local onde os frangos eram manipulados. Este é 

outro ponto a ser levado em consideração, pois estes animais podem ser possíveis vetores de 

agentes patogênicos.  

 100 % dos estabelecimentos visitados funcionavam em horário comercial com 

produção média diária de 50 a 60 kg de frango. Nos finais de semana foi relatado que a 

produção é de aproximadamente 80 a 100 kg. Todos os comércios utilizam como fonte de 

água os serviços prestados pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). 

 

4.2 Abate de frangos nas feiras livres de Belém 

 

           Foram observados várias situações de risco em relação ao abate dos frango. Os animais 

chegam às 6 horas da manhã nos locais de venda e são acondicionados em caixas de 

polietileno empilhadas na frente dos respectivos estabelecimentos. No decorrer do dia os 

frangos são mantidos a temperaturas ambientais elevadas, como visto nas Figuras 1 e 2. Estes 

animais não sofrem nenhum tipo de inspeção sanitária, também não existe tempo de descanso, 

conforme exigido pela Lei Federal n° 1.283 de 1952 (BRASIL, 1952). 
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Figura 1- Acondicionamento de frangos                 Figura 2 - Frangos a espera do abate 

        Fonte: arquivo pessoal.      Fonte: arquivo pessoal. 

 

 Os estabelecimentos visitados funcionavam sem qualquer tipo de inspeção dos 

produtos comercializados, além das condições de manipulação dos alimentos as condições 

higiênico-sanitárias dos locais eram insatisfatórias, Nas Figuras 3 e 4 podemos observar 

ambientes pequenos e sem separação de zonas limpas e sujas o que potencializa os riscos de 

contaminação das aves abatidas. 

 

Figura 3 - Condições de comercialização de 

frangos na feira do Guamá 

    Figura 4 - Condições insalubres dos comércios 

 

          

              O abate de frangos é um ponto de potencial contaminação dos produtos 

comercializados, tendo em vista que estes produtos estão sujeitos à contaminação cruzada a 

partir de várias fontes. As feiras livres, por serem marcadas pelas condições higiênico-

sanitárias insatisfatórias, agrava os riscos de contaminação durante as etapas do 

processamento. As Figuras 5 e 6 mostram o abate de frangos na feira do Guamá, onde as aves 

Fonte: arquivo pessoal. Fonte: arquivo pessoal. 
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são abatidas em locais mal higienizados e o abate ocorre próximo de animais que ainda não 

foram abatidos, o que pode ocasionar o carreamento de microorganismos para as aves vivas. 

O sangue das aves abatidas não recebe nenhum escoamento pós abate, de acordo como 

visualizado na Figura 6.  

              Outro fator preponderante que vale a pena ser ressaltado é em relação aos métodos de 

atordoamento e sangria no momento do abate. Os métodos utilizados nas feiras não são os 

preconizados pela Sociedade Mundial de Proteção Animal (Word Society for the Protection of 

Animals-WSPA), que propõe melhorias no bem-estar dos animais de produção. Foi observado 

que o tempo de sangria não é controlado e que Segundo Roça et al. (2001), o atordoamento do 

animal, por qualquer método, produz uma elevação da pressão sanguínea no sistema arterial, 

venoso e capilar, e dá um aumento transitório nos batimentos cardíacos, fatores que 

favorecem a sangria. O volume de sangue colhido também é maior se a sangria é realizada 

imediatamente após a insensibilização. A esse respeito, Vimini et al. (1983) estabeleceram 

que o volume de sangue colhido é inversamente proporcional ao intervalo entre o 

atordoamento e a sangria. Pelo observado, o principal método de atordoamento realizado nas 

feiras é quando o comerciante bate com uma das mãos sobre a cabeça das aves, sendo 

considerado rústico e inviável no que tange ao bem-estar animal, sendo que o preconizado 

pela Resolução nº 1000 de maio de 2012 do Conselho Regional de Medicina Veterinária 

(CMV) é o deslocamento cervical.     

  

Figura 5 – Abate das aves nas feiras livres                    Figura 6 – Exposição sanguínea de frangos  

 

  

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. Fonte: arquivo pessoal. 
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Quanto à higienização dos locais, 40 % dos entrevistados mostraram-se informados 

sobre os benefícios de propiciar um ambiente adequado para comercialização dos produtos. 

 Observou-se que 60 % dos boxes visitados apresentaram ambientes mal higienizados, 

o que pode ser uma fonte de contaminação dos produtos, ocasionando problemas de saúde aos 

consumidores. 

Quanto à utilização de sanitizantes para higienização do ambiente, 90,9 % dos 

comerciantes utilizavam água sanitária como principal produto, sendo que apenas um 

utilizava amônia quaternária. Segundo Silva (2010), os sanitizantes com princípio ativo o 

cloro são os mais utilizados na indústria devido ao seu amplo espectro de ação. Porém, possui 

redução na eficiência de ação quando submetido à elevadas temperaturas. O uso de 

sanitizantes a base amônia é utilizado com menor frequência em ambientes comerciais, em 

virtude de exigir um cuidado maior no manuseio desses produtos devido ao seu princípio 

ativo que é toxico em elevadas concentrações. 

 

4.3 Qualidade bacteriológica da carne de frango 

 Os resultados bacteriológicos estão expressos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Resultado da Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (CBHAM), 

Número mais Provável (NMP) de Coliformes Totais (CT) e Termotolerantes (CTT), Staphylococcus 

sp. e pesquisa de Salmonella sp. de frangos abatidos nas respectivas feiras livres de Belém 

Feiras Amostras CBHAM 

(UFC.g
-1

) 

CT 

(NMP.g
-1

) 

CTT 

(NMP.g
-1 

) 
Staphylococcus 

sp. (UFC.g
-1

) 
Salmonella 

sp. 

 

 

Guamá 

A 4,5x10
5
 >1100 1100 1,1x10

5
 Ausente 

B 3,0x10
6
 >1100 >1100 8,0x10

5
 Ausente 

C 2,3x10
5
 >1100 >1100 1,5x10

5
 Ausente 

D 3,0x10
6
 >1100 1100 3,0x10

5
 Ausente 

E 3,0x10
5
 1100 1100 1,1x10

5
 Ausente 

 

Marambaia 

F 2,1x10
4
 210 210 7,5x10

4
 Ausente 

G 3,1x10
3
 23 23 4,7x10

3
 Ausente 

H 3,3x10
4
 >1100 >1100 4,4x10

4
 Ausente 

 

Terra firme 

I 9,5x10
4
 >1100 1100 6,3x10

5
 Ausente 

J 3,0x10
4
 >1100 >1100 4,8x10

5
 Ausente 

K 2,4x10
5
 460 1100 2,8x10

4
 Ausente 

Brasil 

(2001)* 
 -- --- 10

4
 --- --- 

FAO 

(2000)** 
 10

6
 10

3
 --- 10

2
 

Ausência 

em 25g 
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  Fonte: arquivo pessoal. 

* Resolução da Diretoria Colegiada nº 12/2001- Carnes resfriadas, ou congeladas “in natura”, de aves 

(Carcaças inteiras, fracionadas ou cortes) (BRASIL, 2001). 

** Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2000) - Carcaças e partes de carcaças de 

frangos abatidos: resfriada e congelada.  

 

Os resultados da CBHAM variaram de 3,1x10
3 

a 3x10
6
 UFC.g

-1
. A amostra G 

apresentou menor índice (3,1x10
3 
UFC.g

-1
) e as amostras B e D o maior  (3,0 x10

6
 UFC.g

-1
). 

Para bactérias aeróbias mesófilas, na legislação atual (BRASIL, 2001), não são 

estabelecidos parâmetros. Entretanto, segundo recomendações da FAO (2000), para esse 

grupo de alimentos são preconizados teores máximos de 10
6
 UFC.g

-1
. Assim, levando em 

consideração essa recomendação internacional, observa-se que 2 amostras (18,2 %) do bairro 

do Guamá estão fora do padrão estabelecido. 

Fung et al. (1980) definiram como baixa contaminação, contagens totais de bactérias 

aeróbicas mesófilas com valores até 10
2
 UFC.g

-1
; intermediária entre 10

3
 e 10

4
 UFC.g

-1
 e alta 

contaminação entre 10
5
 e 10

6
 UFC.g

-1
. Considerando tais prerrogativas e diante do exposto 

nesta classificação, observou-se que 100 % das amostras coletadas na feira do Guamá foram 

classificadas na faixa de contaminação alta; a feira da Marambaia foi mencionada na faixa de 

contaminação intermediaria e a da Terra firme na de contaminação intermediaria para alta. 

Elevadas contagens de mesófilos são indicadores de manipulação inadequada, assim como 

condições de tempo e/ou temperatura de armazenamento inadequado dos produtos 

comercializados (LIMA, 2010). 

Sousa (2009), avaliando as condições também de frangos abatidos em feiras de 

Belém-PA, observou elevadas contagens desse grupo bacteriano em águas de escalada dos 

frangos, com níveis de até 3,6x10
4 UFC.ml

-1
, o que demonstra condições inadequadas de 

manipulação nesta etapa do processo semelhantes.  

Em relação ao grupo dos coliformes, os CT variaram de 23 a >1100 NMP.g
-1 

e CTT de 

23 a >1100 NMP.g
-1

. Assim, observa-se que 100 % das amostras coletadas no bairro do 

Guamá, 33,3 % da Marambaia e 66,6 % na feira da Terra firme estavam fora do padrão 

estabelecido pela FAO (2000) para os CT. Em relação ao CTT, não há recomendação dessa 

legislação internacional, porém, Brasil (2001) preconiza níveis de até 10
4 

NMP.g
-1

. Levando 

em consideração essa legislação, 4 amostras (36,4 %) não atendiam o estabelecido para esse 

grupo microbiano. 

 Sousa (2009) observou amostras positivas de CT e CTT em 16,6 % das amostras de 

água de escalda coletada. No momento da escalda das aves há o contato da água contaminada 

com as carcaças que serão comercializadas, levando à na agregação dos microorganismos na 
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superfície da pele das aves. Assim, resultados encontrados por este autor corrobora para os 

resultados obtidos neste trabalho em relação à elevada da contaminação das carcaças.          

           Segundo Penteado (2011), a análise desse grupo bacteriano também é importante para 

avaliar as condições higiênico-sanitárias do ambiente de abate de frangos, uma vez que estes 

parâmetros refletem na qualidade do alimento, na higiene do ambiente e no cuidado com que 

os manipuladores manuseiam os alimentos. 

 Com relação à Staphylococcus coagulase positiva, não foram encontradas amostras 

com resultado positivo, ou seja, 100 % das amostras estavam dentro dos padrões 

internacionais para esse parâmetro bacteriano. Entretanto, em relação ao gênero 

Staphylococcus sp., observou-se níveis elevados, com valores máximos de 8,0x10
5
UFC.g

-1
. 

 Este resultado pode estar diretamente relacionado às condições de manipulação 

observadas durante a aplicação da lista de verificação, onde destacavam-se condições 

inadequadas de manipulação dos frangos, como: deficiência na higiene pessoal dos 

manipuladores, inadequações na assepsia do local de abate e má acondicionamento dos 

frangos abatidos. Jay (2005) e Mesquita (2006) afirmam que a presença desse gênero 

bacteriano está diretamente relacionada à falta de higienização durante a manipulação dos 

alimentos, principalmente a falta de higiene pessoal, uma vez que esse grupo bacteriano faz 

parte da microbiota normal da pele e vias respiratórias do homem. Assim, fica evidente que as 

elevadas contagens encontradas nesta pesquisa confirmam o que foi observado durante as 

visitas aos boxes. 

             Não foram encontradas amostras positivas para o gênero Salmonella sp. Porém, foram 

observadas condições de má higienização dos boxes nos estabelecimentos, o que segundo 

Almeida (2002), mostra que as práticas higiênicas insatisfatórias por parte dos funcionários 

que manipulam as carcaças de frangos estão correlacionadas com possíveis focos de 

contaminação desse patógeno, associadas à possibilidade de serem portadores assintomáticos 

de Salmonella, podendo assim contribuir para o aumento da população microbiana nestas 

carnes.  

           Para o gênero Salmonella, a legislação atual (BRASIL, 2001), não estabelece 

parâmetros. Entretanto, segundo recomendações da FAO (2000), é preconizada a ausência 

desse grupo bacteriano em frangos. Assim, levando em consideração essa recomendação 

internacional, observa-se que 100 % amostras estavam dentro do padrão estabelecido. 
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4.4 Parâmetros Físico químicos de qualidade da carne de frango 

  

         Os valores de temperatura das carcaças de frango oscilaram entre 22 e 39,9 ºC e os de 

pH de 5,59 a 6,15, conforme pode ser visualizado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resultados das determinações do pH e da temperatura de comercialização de frangos 

abatidos nas feiras do Município de Belém-PA 

       

 

 

 

 

 

              

             

         

             No RIISPOA consta como padrão de qualidade que não comprometa as 

características sensoriais para produtos cárneos, um pH na faixa tolerável de 6,0 a 6,4 

(BRASIL, 1952). Assim sendo, 100 % das amostras coletadas no bairro do Guamá e na 

Marambaia estão abaixo do padrão recomendado por essa legislação. Isto pode ser justificado, 

segundo Mollete et al. (2003), pelas situações estressantes no manejo pré-abate que 

favorecem o aumento da velocidade metabólica no processo de transformação do músculo em 

carne.  A partir disso, ocorre um declínio rápido do pH muscular, sendo que a combinação de 

pH baixo e carcaça quente provoca desnaturação das proteínas miofibrilares e grande 

quantidade de água extravasa da carne. Estes fatores contribuem para formação da chamada 

carne PSE (carne clara, mole e que perde muita água), o que Segundo Fletcher (1999) 

repercute na diminuição da aceitação do produto pelo consumidor em virtude da perda das 

características sensoriais do produto. 

           Segundo Jay (2005), a faixa de temperatura entre 30 e 40 °C é o ponto ótimo para o 

crescimento de bactérias mesofílicas. Assim, 91 % das temperaturas das carcaças avaliadas 

encontravam-se dentro desse intervalo, ou seja, este parâmetro configura-se como um fator 

Feiras Amostras pH* 
Temperatura de 

Comercialização (ºC) 

 

    A 5,68±0,08 39,0 

Guamá 
B 5,84±0,00 39,9 

C 5,64±0,00 22,0 

   

D 5,81±0,07 38,0 

  

  

E 5,72±0,07 37,0 

 

    F 5,60 ± 0,02 35,0 

Marambaia G      5,62 ± 0,00 31,3 

   

H 5,59 ± 0,01 32,9 

      I 6,10 ± 0,08 32,3 

Terra Firme J      5,93 ±0,24 34,5 

      K 6,15  ±0,07 32,0 

 

 *Valores médios ± desvio padrão 

Fonte: arquive pessoal. 
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que contribui para multiplicação microbiana. As elevadas temperaturas são justificadas pela 

exposição dos frangos na frente dos comércios sem qualquer tipo de acondicionamento 

(Figuras 7 e 8), o que está em desacordo com a legislação (BRASIL, 2004), uma vez que 

produtos in natura devem ser mantidos sob refrigeração e/ou congelamento. 

 

Figura 7 - Frangos abatidos expostos ao ambiente Figura 8 - Exposição das carcaças de frangos  

            

 

            Maroso (2008) avaliando o declínio térmico em carcaças de frango verificou que a 

contagem de bactérias aeróbias mesófilas não apresentou declínio significativo (P> 0,05) ao 

longo do tempo de resfriamento. Já para coliformes totais, a queda da temperatura foi 

significativa no declínio da contagem microbiana. Para coliformes termotolerantes e E. coli 

foi possível identificar declínio na contagem bacteriana ao longo do tempo de resfriamento 

para carcaças (P<0,05), o que demonstra que as condições adequadas  de acondicionamento 

dos produtos colaboram para frear a multiplicação microbiana, e assim, auxiliam na melhora 

das características biológicas dos alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. Fonte: arquivo pessoal. 
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5 CONCLUSÕES       

 

   O trabalho realizado mostrou que as feiras analisadas não atendem as exigências de 

manipulação dos produtos comercializados, pois apresentam irregularidades no recebimento 

das aves, no abate, no acondicionamento e manipuladores que não apresentam nenhuma 

capacitação no que tange as boas práticas de manipulação de alimentos.  

    Identificaram-se a presença de coliformes totais e termotolerantes, sendo que os 

termotolerantes estão acima do permitido pela legislação internacional, em níveis de 100 %, 

66 % e 33 % para as amostras coletadas nas feiras dos bairros Guamá, Terra firme e 

Marambaia, respectivamente. 

    As contagens de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas estão dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação internacional, exceto para duas amostras coletas no Guamá.  

    Para o gênero Salmonella sp. e Staphylococcus coagulase positiva houve ausência em 

100% das amostras analisadas, estando de acordo com o preconizado pela legislação 

consultada. 

    Em relação ao pH, 82 % das amostras encontravam-se abaixo do valor de referencia 

para enquadrá-los como um produto de qualidade satisfatória.  

    Em relação à temperatura de comercialização, observou-se que 91 % das amostras 

avaliadas encontravam-se em faixa crítica de temperatura para multiplicação microbiana. 
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ANEXO 1 

Modelo de lista de verificação aplicado nos boxes que comercializam carne de frango no 

município de Belém-PA. 
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01. Perfil dos Manipuladores 

 

 

 

C NC NA 04. Perfil dos 

equipamentos e 

utensílios. 

C NC NA 

- Treinamento em boas práticas        - Estado de conservação 

(equipamentos e/ou 

utensílios). 

      

- Cuidados com a higiene das 

mãos  

      - São de material 

adequado. 

      

- Manipuladores sem adornos                

- Vestimenta adequada e limpa        05. Perfil de higienização. C NC NA 

- Unhas aparadas e sem esmalte       - Uso de produtos 

adequados  

      

- Presença de adornos (anéis, 

pulseiras, etc.) 

      - Guarda de material de 

limpeza 

      

- Inexistência de ferimentos e 

afecções  

      - Instalações 

(lavagem/sanificação) 

      

- Atitudes e comportamentos 

adequados (não tossir, espirrar, 

fumar, provar alimentos com as 

mãos)  

      - Utensílios 

(lavagem/sanificação) 

      

- Cuidados ao manipular 

dinheiro durante o preparo e 

venda de alimentos  

      - Equipamentos 

(lavagem/sanificação)  

      

02. Condições Ambientais 

(área externa) 

C NC NA - É acondicionado após a 

higienização 

      

- Presença de animais                  

- Os arredores se encontram 

livres de focos de insalubridade 

      C- Conformidade       

03. Perfil das instalações e 

saneamento 

C NC NA NC- Não Conformidade       

- Condições de conservação e 

organização 

      NA- Não se Aplica       

- Recipientes de lixo               
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ANEXO 2 

Questionário relativo à Produção 
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Idade:  

1. Quantos anos trabalha com essa profissão?  

2. Qual a produção de frangos diários? 

R= Kg = 

       R$ =  

3. Quantos frangos vivos são recebidos em dia no estabelecimento? 

4. Como e onde são armazenados os frangos não abatidos no dia? 

5.  Todos os frangos abatidos são comercializados no mesmo dia? 

(  )Sim    (  )Não 

Se não, como você acondiciona esses frangos? E quantos dias eles podem ficar 

armazenados? 

6. A água usada em seu estabelecimento é tratada (potável)? É do sistema público 

(COSAMPA)? 

7. O sr. já realizou algum tipo de treinamento em boas práticas de manipulação de 

alimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


