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RESUMO 
 
 
O presente estudo teve por objetivo avaliar a contaminação de carcaças suínas por 
Salmonella sp. em cinco pontos específicos do processo de abate de suínos, devido 
ao histórico de ocorrências do microrganismo na planta frigorífica. A pesquisa foi 
realizada em um frigorifico no Estado do Rio Grande do Sul, sob fiscalização federal, 
no período de maio e junho de 2020. As amostras foram coletadas por meio de 
esfregaços, usando a técnica pelo método não destrutivo, em quatro regiões 
anatômicas da superfície da pele da carcaça suína. Foram coletadas amostras de 15 
carcaças, totalizando 75 amostras coletadas em todos os pontos. Assim, de acordo 
com os pontos avaliados, o frigorífico tem as condições higiênico sanitárias 
satisfatórias para o atendimento aos padrões estabelecidos pelo órgão fiscalizador, 
bem como, seus programas de autocontrole que favorecem as boas práticas de 
fabricação. 
 
 
Palavras-chave: Salmonella. Segurança Alimentar. Suínos. Contaminação. 
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ABSTRACT 

 
 
This study aimed to evaluate the contamination of swine carcasses by Salmonella sp. 

at five specific points in the swine slaughter process, due to the history of 

occurrences of the microorganism in the slaughterhouse. The research was carried 

out in a slaughterhouse in the State of Rio Grande do Sul, under federal supervision, 

from May to June 2020. The samples were collected by means of smears, using the 

technique by the non-destructive method, in four anatomical regions of the skin 

surface of porcine carcass. Samples of 15 carcasses were collected, totaling 75 

samples collected at all points. Thus, according to the evaluated points, the 

slaughterhouse has satisfactory hygienic and sanitary conditions to meet the 

standards established by the inspection agency, as well as its self-control programs 

that favor good manufacturing practices. 

 
 
Keywords: Salmonella. Food Security. Pigs. Contamination. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A principal fonte de proteína de origem animal produzida no mundo é a carne 

suína.  Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), o Brasil 

ocupa a quarta posição em produção mundial de carne suína, com cerca de 3,983 

toneladas, sendo que a China produz 42,550 toneladas, a União Europeia 23,935 

toneladas e os EUA 12,542 toneladas por ano (ABCS, 2020). A produção nacional 

desta proteína vem tendo crescimento considerável nos últimos 10 anos, com 

aumento estimado em torno de 4% ao ano (ABCS, 2020). 

Segundo dados da Embrapa (2020), no ano de 2019 foram 2.017.645 

matrizes alojadas, com produção anual de 3,983 milhões de toneladas, um aumento 

de 0,22% na produção nacional. 

Em relação a exportação, no ano de 2019 foram 750 mil toneladas 

exportadas, com um percentual de 16% de aumento na exportação, em relação a 

2018, com um consumo de 15,3 kg de carne per capita (EMBRAPA, 2020). A 

exportação da carne suína brasileira vem aumentando a cada ano, sendo que os 

principais países importadores são África, América, Ásia, China, União Europeia, 

Oceania e Oriente Médio (ABCS, 2020).  

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o volume de 

carne suína brasileira escoada para a China aumentou 60% de 2018 para 2019. O 

país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil nesse mercado, sendo destino 

de 33,7% de toda a carne suína nacional exportada em 2019 (CEPEA, 2020). 

Nas últimas décadas, o consumo mundial de carne aumentou fortemente, 

padrão também observado no consumo de carne suína, sendo que a maior parte 

deste crescimento tem origem nos países em desenvolvimento, onde o consumo 

cresceu mais de 80% entre os anos de 1995 e 2019 (ABCS, 2020).  

O aumento da produtividade no Brasil, nos últimos anos está relacionado com 

a modificação no sistema de criação dos suínos, que passou a ser em confinamento, 

gerando carne suficiente para suprir a demanda mundial, pela facilidade no manejo, 

fornecimento de ração balanceada e abate de suínos entre 120 e 140 dias de vida, 

com peso médio de 120 quilogramas, parâmetros estes, que atendem os países 

importadores (EMBRAPA, 2020). 

Com a elevação do preço da carne bovina, observou-se um aumento no 
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consumo de carne suína, devido ao preço mais acessível para os consumidores, que 

buscaram outras fontes de proteína animal com valor mais acessível (CEPEA, 

2020).  

A carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida em todo o mundo, 

com sabor diferenciado e marcante. Para que a produção seja suficiente para 

alimentar todos os brasileiros e ainda exportar para os continentes, o Brasil conta 

com uma cadeia produtiva organizada e voltada para a qualidade da carne (ABCS, 

2020). 

Segundo Da Silva (2000), o sistema de criação em confinamento, que visa 

maior produção em menor tempo, apresenta alguns inconvenientes relacionados ao 

comportamento, bem-estar animal e principalmente a disseminação de patógenos, 

pois suínos alojados nas granjas podem ser portadores assintomáticos de 

Salmonella sp., veiculando o microrganismo pelo trato gastrointestinal, facilitando a 

contaminação das carcaças durante o abate no frigorífico.  

A infecção dos lotes suínos pode ocorrer em qualquer fase zootécnica, 

porém, no Rio Grande do Sul (RS), a fase final de crescimento dos suínos tem 

demonstrado ser um ponto crítico de amplificação da infecção por Salmonella sp. em 

suínos (SILVA et al., 2006). Conforme Berends et al. (1996), na fase de pré-abate, 

os animais são expostos ao estresse do transporte da granja até o frigorífico. Como 

consequência do estresse, observa-se uma predominância de Salmonella sp. no 

ambiente.   

A presença deste microrganismo no ambiente frigorífico é um fator 

preocupante para a indústria, pois o risco de contaminação das carcaças e 

consequentemente dos cortes é iminente, e se os programas de autocontrole da 

empresa não funcionarem, pode ocorrer às doenças transmitidas por alimentos. 

Em todo o mundo, as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) são um 

problema de saúde pública, desta forma, os governos estão sempre em busca da 

prevenção de tais ocorrências, através das fiscalizações no ante mortem e pós 

mortem, porém, mesmo com esse controle, essas enfermidades seguem ocorrendo 

na cadeia produtiva de alimentos (FAO, 2007). 

As contaminações por Salmonella sp. podem ser controladas através de 

programas de autocontrole como Boas Práticas de Fabricação (BPF), que possuem 

a finalidade de diminuir significativamente o risco de contaminações durante o 
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processo de abate dos suínos, bem como, os sistemas de controle, tais como 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). O APPCC juntamente 

com as BPFs é eficiente para minimizar os riscos de contaminação das carcaças 

durante o processo de abate (MACKEY; ROBERTS, 1993). 

De acordo com o exposto acima, buscou-se sanar a contaminação de 

carcaças suínas por Salmonella sp. no processo de abate em um frigorifico de 

suínos, pontuando em quais etapas operacionais ocorre maior contaminação, 

possibilitando ações corretivas e preventivas eficazes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 CENÁRIO ATUAL DA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 

 

O desempenho das exportações brasileiras de carne suína no ano de 2020, 

em meio à pandemia, foi melhor em comparação com os mesmos períodos de 2018 

e de 2019, especialmente em relação ao valor das exportações. Pode-se destacar 

que no mês de maio de 2020, o país atingiu o pico das exportações de carne suína 

desde o início da série em 1997, com mais de US$ 226 milhões sobre 100 mil 

toneladas embarcadas (XIMENES, 2020). 

A carne suína é a proteína animal mais consumida no mundo, ganhando das 

carnes bovinas e de aves, com um consumo per capta de 18,51 kg de carne suína 

por habitante por ano (ABCS, 2020), sendo que no Brasil, o consumo de carne suína 

é de cerca de 11 kg por habitante por ano.  

O aumento no consumo de carne suína no país se deve ao fato do aumento 

da demanda de suínos para abate, que fechou 2019 com cerca de 2.017.645 

milhões de animais abatidos (ABCS, 2020). 

A trajetória crescente de animais abatidos iniciada no final de 2018 foi 

discretamente interrompida no primeiro trimestre de 2020, acredita-se que está 

relacionada à instabilidade do mercado em relação à pandemia.  Contudo, devido à 

venda de animais mais pesados, a produção nacional de carne suína cresceu 

+0,56%.  

Guimarães (2020) observou que as exportações de carne suína cresceram 

entre 27% a 33% em 2020, quando comparado a 2019, conforme o levantamento 

realizado, a produção de carne suína pela China, principal importador do produto 

brasileiro, caiu 15% em 2020, desta forma, a produção brasileira da proteína 

também foi elevada, de 4% a 6,5%, para atendimento da demanda de exportação. 

Os altos preços da carne bovina e as festas de final de ano, somados aos 

gastos e cortes com a pandemia, pressionaram a preferência dos consumidores pela 

carne suína, mas na evolução dos dados ao longo da série analisada, o fator 

condição financeira preponderou. A carne suína foi prioridade juntamente com outras 

proteínas mais baratas, atrás de fígado bovino, do ovo de galinha e da paleta bovina 

(XIMENES, 2020). 
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Outro fator que corroborou para um possível aumento no consumo de carne 

suína foram os elevados patamares de preços da carne bovina. Com a cotação 

dessa principal concorrente em alta, consumidores migraram para outras fontes de 

proteína animal que apresentaram valores mais competitivos (CEPEA, 2020). Não 

menos importante, as questões geopolíticas entre China e Estados Unidos podem 

ser apresentadas como uma janela a mais de oportunidade para o crescimento das 

exportações brasileiras (XIMENES, 2020). 

No geral, a pandemia impôs o desaquecimento da atividade econômica, 

aumentou a taxa de desemprego e choque de renda, fatores que reprimiram o 

consumo e que obrigaram o consumidor buscar fontes mais baratas de proteína.  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DA CARNE SUÍNA 

 

As exigências dos consumidores se intensificaram ao longo do tempo, 

principalmente pela pressão exercida pelo mercado externo. Em razão da alta 

competitividade do mercado bovino e suíno, é importante que o produtor esteja 

sempre atento à qualidade do produto que coloca no mercado (SILVA, 2017). 

A cadeia produtiva da suinocultura inclui desde o produtor de grãos e as 

fábricas de rações, os transportadores, os abatedouros e frigoríficos até o segmento 

de equipamentos, medicamentos, distribuição e o consumidor final. 

Complementando essa cadeia, tem-se a pesquisa, que atua em todos os segmentos 

da cadeia, apoiando o produtor e a agroindústria na busca de soluções e tecnologias 

para garantir uma carne de qualidade (EMBRAPA, 2019). 

Atualmente, a qualidade da carne representa uma das principais 

preocupações, especialmente para consumidores mais exigentes, que buscam por 

maciez, suculência e atrativos visuais. De modo geral, pode-se dizer que a qualidade 

da carne e da carcaça depende da interação de fatores intrínsecos e extrínsecos.  

Os fatores intrínsecos estão diretamente relacionados ao animal e os 

extrínsecos, são aqueles que dependem de fatores externos, entretanto, ambos 

participam de todas as fases da cadeia produtiva, interagindo e influenciando as 

diferentes características relacionadas à qualidade da carne (XIMENES, 2020; 

HAMILTON, 2003). Os fatores intrínsecos mais importantes são a genética, o 

manejo alimentar, a idade e o sexo. Entre os fatores extrínsecos, destacam-se as 
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condições de abate, desde a saída dos animais da propriedade, recebimento na 

unidade frigorífica, processo de abate até a entrada das carcaças nas câmaras frias 

e os métodos de conservação (ANDRIGUETTO, 2002). 

 A qualidade da carne suína também é influenciada através de aspectos como 

a eficiência sanitária, rendimento dos lotes quanto ao peso da carcaça, quantidade 

de carne magra, proporção dos cortes, bem como, valor tecnológico, nutricional, 

proteico e sensorial (XIMENES, 2020; HAMILTON., 2003). 

A quantidade de carne magra na carcaça é um atributo muito importante e de 

alto valor econômico para a indústria. Desta forma, a indústria faz contínuos 

investimentos, tanto de melhoramento genético como de nutrição animal, obtendo 

significativos resultados sobre a redução da quantidade de gordura e aumento da 

quantidade de carne magra na carcaça (XIMENES, 2020; HAMILTON, 2003).  

Nos suínos, o músculo magro tem composição relativamente constante em 

relação ao conteúdo de proteínas, minerais e água. A gordura é a principal variável, 

podendo variar de 8% a 55% em função de diversos fatores, dentre eles: a idade, o 

sexo, a raça, o sistema de criação e a alimentação do animal. Em relação à idade, 

animais mais jovens contêm maior proporção de umidade, musculo magro e menor 

teor de gordura, proteínas e minerais do que os adultos, sendo menos predispostos 

ao acúmulo de gordura subcutânea e intermuscular (MAGNONI, 2007). 

A transformação do músculo em carne é um conjunto de reações bioquímicas 

que acontecem no interior da fibra muscular, por meio de enzimas endógenas 

presentes no sarcoplasma da fibra muscular que garantem o amaciamento da carne. 

O rigor mortis é uma contração muscular irreversível que ocorre após a morte 

do animal, quando as reservas energéticas para contração e relaxamento muscular 

esgotam-se (ANDRADE, 2016). 

Assim que o animal morre, a irrigação sanguínea, que fornece nutriente e 

oxigênio para o músculo, são interrompidos. O músculo, na tentativa de manter a 

sua atividade, lança mão do uso de suas reservas de energia, sendo a principal 

delas o glicogênio muscular. A produção de energia por meio do uso do glicogênio 

muscular se dá de forma anaeróbia, ou seja, sem a presença do oxigênio 

(ANDRADE, 2016). 

O músculo necessita de energia para realizar a contração muscular (ligação 

da actina com a miosina, formando a actomiosina) e para realizar o relaxamento 
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muscular (desintegração da actomiosina) (ANDRADE, 2016).  

Durante o processo de transformação de músculo em carne, o pH diminui 

devido à formação ácida, assim, a carne passa apresentar pH final entre 5,7 e 5,9. 

Após 24 horas, se o pH estiver superior a 6,2, a carne suína irá reter água, 

consequentemente, implicará em curto tempo de conservação e coloração escura, o 

que caracteriza o processo DFD (carne escura, dura e seca) (PELICANO; PRATA, 

2007). Se o pH permanecer abaixo de 5,8 em menos de 4 horas, dará origem a 

carne PSE (pálida mole e exsudativa) caracterizado pela má retenção de água além 

do aspecto pálido e mole (SARCINELLI, 2007). 

 Os processos físicos e químicos envolvidos com a transformação do tecido 

muscular em carne, influenciados pelos fatores intrínsecos e extrínsecos, podem 

alterar a qualidade da carne.  Dentre os aspectos mais importantes na 

transformação de músculo em carne, está à quantidade de energia no músculo no 

momento do abate, a velocidade da glicogenólise post mortem e o tamanho final dos 

sarcômeros (XIMENES, 2020; SMET et al., 2002).  

Dessa forma, valorizando os cuidados ante mortem necessários, os 

frigoríficos deixam de ter prejuízo econômico no abate com as síndromes PSE, 

evidenciada pela carne: pálida, flácida e exsudativa; e DFD, que por sua vez se 

caracteriza pela carne escura, firme e seca (LUDTKE et al., 2007). 

 

2.3 OCORRÊNCIAS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

RELACIONADOS À CARNE SUÍNA 

 

A alimentação dos seres humanos, bem como os fatores nutricionais, 

constituem os requisitos básicos para a promoção da saúde, que, por sua vez, 

possibilita um maior percentual de qualidade de vida para cada indivíduo. A 

alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a proteção e promoção 

da saúde, possibilitando assim um potencial de qualidade de vida para cada 

indivíduo (MARCHI et al., 2011). 

 Entretanto, principalmente os alimentos de origem animal, podem sofrer 

contaminações por microrganismos ao longo das etapas de elaboração, devido ao 

alto percentual de manipulação, possibilitando o desenvolvimento de enfermidades 

de origem alimentar (FLORES; MELO, 2015). 
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 

transmitidas por alimentos (DTA) são aquelas de natureza infecciosa ou tóxica 

causadas pela ingestão de alimentos ou água contaminados por agentes biológicos, 

químicos e físicos, representando um sério risco à saúde (BRASIL, 2010).  

As DTAs podem originar surtos, episódios onde duas ou mais pessoas 

apresentam sinais ou sintomas semelhantes, em um mesmo período de tempo, após 

a ingestão de um alimento da mesma origem, com confirmação por evidência clínica, 

epidemiológica e/ou laboratorial (MARCHI et al., 2011). Os principais locais de 

ocorrência desses surtos, em ordem de importância estão às residências, seguidos 

de restaurantes, instituições de ensino, refeitórios, festas, unidades de saúde e 

ambulantes (FERRAZ et al., 2015). Conforme Nunes et al. (2017), a maioria dos 

eventos com ingestão de alimento contaminado ocorre em domicílios em 

consequência das falhas higiênicas na manipulação e contaminação cruzada através 

de utensílios ou ambientes contaminados. 

Atualmente, as infecções causadas pelas bactérias do gênero Salmonella sp. 

são mundialmente consideradas como as mais importantes causas de DTAs, 

acarretando um grande problema de saúde pública (FRANCO et al., 2010; TONDO; 

RITTER, 2012). No Brasil, um notável aumento na prevalência de Salmonella 

enteritidis em infecções alimentares de humanos vêm sendo registrado nos últimos 

anos (TONDO; RITTER, 2012). 

Entre 2009 e 2018, o Brasil registrou 6.903 ocorrências de surtos, onde 

672.873 pessoas foram expostas, dessas expostas, 122.187 ficaram doentes e 

16.817 precisaram ser hospitalizadas, com 99 pessoas vindo a óbito por DTA. 

Em ordem decrescente, as ocorrências de surtos no período estudado, por 

região do Brasil, se caracterizam pelo Sudeste 43,8 % (3.023/6.903), Sul 24,8 % 

(1.711/6.903), Nordeste 19,5% (1.346/6.903), Norte 6,9% (476/6.903) e Centro-

Oeste com 5% (347/6.903). O perfil dos doentes mais acometidos no Brasil são 

homens entre 20 a 49 anos 24,1 % (BARBERINI et al., 2002). 

 A Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul aponta a Salmonella sp., como o 

agente etiológico responsável pelo maior número de casos de DTA desde 1997, 

onde estudos de surtos alimentares durante o período de 1997 a 1999 revelaram 

que 35,7% dos surtos investigados foram causados pela bactéria (TONDO; RITTER, 

2012). 
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Conforme Cardoso e Tessari (2009), estes surtos alimentares têm grande 

relevância na segurança dos alimentos e representam uma das principais barreiras 

ao comércio internacional de produtos de origem animal. Ao lado disso, o impacto 

negativo que a transmissão de patógenos por um produto acarreta junto ao 

consumidor, pode representar prejuízo econômico considerável a toda a cadeia 

produtiva. 

A transmissão de um agente causador de tais surtos é extremamente 

relevante do ponto de vista da saúde pública, pois amplia o grupo potencialmente 

exposto de forma considerável. Ou seja, qualquer indivíduo suscetível que consome 

o produto contaminado está em risco, independentemente de sua ocupação, hábitos 

ou localização geográfica. Isso representa uma barreira adicional ao controle dessas 

enfermidades (CARDOSO; TESSARI, 2009). 

 

2.4 SALMONELLA SP.  

 

Nas últimas décadas, Salmonella sp. tem estado na origem da maioria dos 

casos de infecções alimentares, geralmente resultantes da ingestão de ovos, aves e 

outras carnes, leite cru e chocolate. Os grupos mais suscetíveis a esta infecção são 

as crianças, idosos, grávidas e imunocomprometidos (CORDEIRO, 2014). 

Apesar de existirem relatos da transmissão direta de Salmonella sp. para 

humanos pelo contato com cães, tartarugas e répteis, o consumo de produtos de 

origem animal ainda é a principal forma de infecção da população. Praticamente 

qualquer produto de origem animal pode veicular Salmonella sp., porém, os 

alimentos à base de carne de frango e ovos são os mais envolvidos em surtos de 

salmonelose, inclusive no Brasil (CARDOSO; TESSARI, 2009).  

O gênero Salmonella sp. pertence à família Enterobacteriaceae, são 

habitantes do intestino dos seres humanos, animais e meio ambiente, podendo 

adaptar-se facilmente ao hospedeiro, como no caso dos suínos (QUINN et al., 2011). 

Conforme Franco (2008), as doenças causadas por este microrganismo são 

divididas em três grupos, sendo eles: febre tifoide, que é causada pela Salmonella 

typhi, febre entérica, causada pela Salmonella paratyphi e as enterocolites, 

causadas pelas demais salmonelas. 

Segundo Santos et al. (2002), a salmonelose é uma das zoonoses com maior 
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impacto sobre a saúde pública em todo o mundo, devido à alta morbidade e pela 

dificuldade no controle. Além disso, esta infecção alimentar ocasiona maior número 

de óbitos quando comparada com outros microrganismos. FRANCO et al. (2003) 

observaram que essas bactérias foram as causadoras de cerca de 86,2% dos 

surtos, envolvendo alimentos no ano de 2003, sendo que, neste mesmo período 

foram relatados 406 surtos de salmonelose. As salmoneloses apresentam-se através 

de sintomas que incluem diarreia, febre, dores abdominais e vômitos, sendo que os 

sintomas aparecem entre 12 e 36 horas, em média, durando de um a quatro dias 

(FRANCO, 2008). 

Segundo Barber et al. (2002), a presença de qualquer sorovar de Salmonella 

sp. em alimentos é motivo para classificá-los como impróprios para consumo, tanto 

no mercado nacional como internacional, fazendo com que a indústria de produtos 

de origem animal, implemente estratégias de controle com a finalidade de garantir a 

segurança dos alimentos. 

O gênero Salmonella sp. é constituído por um grupo de bactérias entéricas, 

pertencentes à família Enterobacteriaceae, sendo Gram negativas em forma de 

pequenos bastonetes, não esporulados, capazes de crescer em diversos meios de 

cultura, formando colônias visíveis às 24 horas de incubação a 37 °C, fermentando a 

glicose com produção de gás. A fermentação da lactose não é comum para estes 

microrganismos, porém, alguns sorovares podem utilizar este açúcar. Todos os 

sorovares são considerados patógenos para o ser humano (JAMES et al., 2005). 

O principal fator para essa consideração é que as salmonelas crescem entre 5 

e 47 ºC, sendo 37 ºC, a temperatura ótima de crescimento. O pH ideal para a 

multiplicação é 7, sendo que valores abaixo de 4 ou acima de 8 são considerados 

bactericidas (LEIRISALO-REPO et al., 1997). O crescimento das salmonelas nas 

granjas de suínos ocorre de forma rápida, podendo inclusive, contaminar todo o 

plantel, não se isolando em apenas algumas baias.  

Nos animais, quando contaminados por Salmonella sp., as manifestações 

clínicas são bastante semelhantes entre as espécies, os suínos são susceptíveis as 

infecções por S. choleraesuis e S. typhimurium, porém, os sintomas não se limitam a 

enterocolites, evoluindo para septicemia, com alto índice de mortalidade (FRANCO, 

2008). Considerando o consumo de carne suína nos casos humanos de 

salmonelose, o sorovar mais relevante é o Typhimurium, que causa febre, vômitos, 
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diarreia, dores abdominais e cefaleia, sendo, geralmente, envolvido em situações de 

surtos, onde a infecção ocorre após a ingestão da carne contaminada. É uma 

doença autolimitante com duração de 3 a 7 dias, nos indivíduos saudáveis, mas em 

imunocomprometidos, pode levar à morte (ACHA; SZYFRES, 2001). 

Avaliando as manifestações clínicas dos suínos, acredita-se que no Brasil, a 

Salmonella sp. esteja presente de forma disseminada, fato que reflete nos resultados 

encontrados nas prevalências de contaminação de carcaças e soro prevalência 

(KICH; SOUZA, 2015). Quando a produção é realizada em confinamento, alguns 

fatores podem causar maior prevalência de Salmonella sp. nos suínos, tais como a 

falta de higiene e controle de pragas na granja, bem como, ração contaminada ou 

uso de antibióticos de maneira exacerbada (BERENDS et al., 1996).  

Desta forma, a fase de criação dos suínos pode ser fator disseminador de 

Salmonella sp. nos lotes, e consequentemente, na produção de proteína 

contaminada (SWANENBURG et al., 2001). Segundo BERENDS et al. (1996), os 

suínos têm maior probabilidade de tornarem-se infectados pelo microrganismo 

durante o período de confinamento, principalmente nas granjas de terminação, no 

processo final de produção, pela alta disseminação entre os lotes, na contaminação 

cruzada, através da via fecal-oral.  

Sabe-se que o habitat da Salmonella sp. é o trato digestivo dos suínos e a sua 

presença em outros ambientes se deve pela contaminação fecal, o que facilita sua 

disseminação, tanto na granja, quanto no frigorifico (GRIMONT et al., 2000). 

Além disso, a ocorrência de infecção por Salmonella sp. em suínos é na 

maioria das vezes subclínica, ou seja, estes animais são portadores assintomáticos, 

portanto, são um importante fator de risco de contaminação da cadeia produtiva, 

pois alguns animais podem estar contaminados em qualquer fase do processo e 

contaminar os demais (LAVAL et al., 1991). 

Os suínos suscetíveis ao patógeno sofrem infecção pela via oral após contato 

com ambiente contaminado, conforme supracitado, através de animais excretando a 

bactéria nas fezes ou ingestão de ração contaminada (KICH et al., 2005). A bactéria 

pode ser introduzida na granja não só por suínos portadores, mas também, por 

pássaros, roedores, vetores, veículos e pessoas que circulam na mesma (LO FO 

WONG, 2004). Avaliando esses dados, observa-se que a presença do 

microrganismo nas granjas de criação de suínos, traz um risco considerável de 
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contaminação às carcaças, através da contaminação do frigorífico e 

consequentemente da carne suína (FEDORKA-CRAY et al., 1994). 

Berends et al. (1997) concorda com os autores supracitados e afirma que a 

contaminação das carcaças suínas se deve a duas fases do processo de produção e 

abate, sendo que, a primeira delas é a situação do lote de suínos a ser abatido estar 

infectado por Salmonella sp. e em segundo, que o processo de higienização do 

frigorífico proporcione a contaminação cruzada, em proporções de 70% e 30% 

respectivamente, onde o microrganismo presente na planta de abate é o reflexo 

proveniente dos lotes abatidos. 

Em relação ao processo de higienização do frigorífico, se o procedimento 

sanitário operacional do abate for conduzido corretamente, consegue-se assegurar 

que carcaças de suínos portadores de Salmonella sp., não sejam infectadas durante 

o abate, através da cuidadosa remoção do trato gastrointestinal no momento da 

oclusão do reto e evisceração, que são fatores cruciais da disseminação de 

Salmonella sp. (SWANENBURG et al., 2001). Ainda em relação aos procedimentos 

sanitários operacionais, conforme BERENDS et al. (1997), a operação de 

evisceração de forma errônea pode causar até 90% das contaminações de carcaça 

na linha de abate, devido ao extravasamento de conteúdo gastrintestinal. 

No abatedouro, a limpeza e desinfecção de baias de espera, a lavagem dos 

animais antes do abate, o chamuscamento eficiente das carcaças e a evisceração 

conduzida de forma que não haja extravasamento do conteúdo intestinal são 

medidas que auxiliam a evitar a contaminação das carcaças (SWANENBURG et al., 

2001).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 FRIGORÍFICO E O PROCESSAMENTO DE CARCAÇAS 

 

A unidade Estrela Alimentos é parte do Frigoestrela, situada em São Luiz 

Gonzaga, Rio Grande do Sul, conforme Figura 01, contando com cerca de 600 

funcionários para abate de suínos, desossa e produção de uma ampla linha de 

industrializados.   

 

Figura 1 – Vista aérea da Unidade Alimentos Estrela – São Luiz Gonzaga - 

RS.  

 

              Fonte: Autora, (2021). 

 

Os suínos abatidos no frigorífico são oriundos de granjas integradas, que 

recebem assistência técnica veterinária da empresa e alimentação produzida na 

fábrica de ração do Frigoestrela, situada em Ijuí, Rio Grande do Sul. 

Com cerca de 70% da sua produção mensal destinada ao mercado externo, a 

rastreabilidade inicia na maternidade, com todo cuidado sanitário e nutritivo, para 

produção de suínos do tipo padrão, com média de peso 130 quilos, bom 

acabamento e bem-estar animal. 

Os suínos chegam ao frigorífico com idade média de 120 a 140 dias, peso 

entre 120 a 130 quilos, em jejum e dieta hídrica, conforme o Decreto 9013 (BRASIL, 

2017). Depois de três horas de descanso nas pocilgas, os suínos são encaminhados 
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para o abate, onde é realizada a insensibilização dos animais através de um sistema 

de três pontos.  

O operador aplica um garfo com dois eletrodos nas têmporas do suíno, que 

transmite uma corrente elétrica provocando a inconsciência imediata (registrando no 

painel variação entre 50 e 450 volts e corrente de 0,35 a 2,0 amperes). A aplicação 

do terceiro ponto realiza-se junto ao coração (com tensão entre 70 e 120 volts e 

corrente de 0,4 a 1,3 amperes), durante o tempo de 3 a 6 segundos, provocando 

fibrilação cardíaca.  

O procedimento fundamenta-se no contato dos eletrodos com a pele dos 

suínos, de modo a permitir que a corrente elétrica atravesse o cérebro, provocando 

inconsciência imediata seguido de parada cardíaca. Após, os suínos estarem 

devidamente insensibilizados, são sangrados com corte na artéria e veia carótida, a 

fim de eliminar todo o sangue, antes de entrar no tanque de escaldagem. 

A escaldagem tem o objetivo de amolecer as cerdas, facilitando sua remoção 

na depiladeira, além de eliminar patógenos da pele dos suínos. A depiladeira realiza 

a remoção das cerdas e sujidades, deixando o suíno livre de pelos e resíduos. 

Posteriormente, os suínos são pendurados pelos pés traseiros na nórea e seguem 

para os polidores e chamuscador. 

O processo de chamuscamento que consiste na aplicação de chamas na 

carcaça, durante 8 segundos, tem por objetivo a eliminação de possíveis patógenos 

e cerdas que não saíram na etapa da depilação. 

Depois de chamuscados, os suínos passam pela operação de lavagem e 

polimento, com auxílio de cerdas de borracha fixadas em rolos, os quais fazem a 

limpeza da carcaça. Posteriormente, é realizado a toalete final e retirada do ouvido 

médio com auxílio de facas, e então, o suíno passa por um chuveiro final para 

lavagem e o processo segue para a área limpa do abate. 

Na área limpa é realizada abertura e inspeção da cabeça e papada, abertura 

da cavidade abdominal, evisceração e inspeção de vísceras brancas e vermelhas, 

sendo esta realizada por funcionários cedidos ao Serviço de Inspeção Federal (SIF). 

Com auxílio de uma serra é realizada a divisão da carcaça em duas bandas, 

inspeção das bandas, coleta de amostra para análise de Trichinela, avaliação de 

ponto crítico de controle (PCC) que é realizado por inspetor do Controle de 

Qualidade (CQ), retirada dos pés dianteiros e traseiros, unto, rabo, papada e 
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cabeça, que são desviadas para as salas em anexo (sala de cabeças, sala de 

miúdos externos, sala de miúdos vermelhos). 

Então é realizada a retirada da medula e revisão final da carcaça, a qual é 

pesada e recebe etiqueta com sua destinação (exportação, mercado interno, 

embutido cozido), sendo endereçada para as câmaras de resfriamento, para 

posteriormente serem desossadas. 

 

3.2 AMOSTRAGEM 

 

A área suja do abate é a fase operacional de maior risco de contaminação 

dentro dos frigoríficos de suínos. A empresa Frigoestrela possuí histórico de não 

conformidade neste setor, pela presença de microrganismos e devido a estas 

ocorrências evidenciou-se a necessidade de uma amostragem e análise de dados 

nos principais pontos da área suja. 

Após detalhada avaliação do processo de abate e histórico de laudos da 

empresa foram definidos cinco pontos de coleta, que são potenciais contaminantes 

das carcaças: 

1– Antes do tanque de escaldagem; 

2– Após o tanque de escaldagem;  

3– Após a depiladeira;  

4– Após o chamuscamento;  

5– Após os polidores. 

As áreas amostrais de coleta de swab nas carcaças seguiram a ordem 

estabelecida na ABNT NBR ISSO 6579-2019, conforme demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Áreas de amostragem das coletas de amostras, conforme ABNT NBR ISO 

6579. 

 

 

      Legenda: 1 – Pernil, 2 – Lombo, 3 – Barriga, 4 – Região axilar. 
Fonte: Autora, (2021). 

 

3.3 MÉTODO DE COLETA 

 

A coleta das amostras foi realizada utilizando-se a técnica da esponja 

abrasiva, esterilizada e umedecida em câmara de fluxo laminar, com água 

peptonada tamponada estéril.  

Os esfregaços foram aplicados em quatro regiões anatômicas, sendo elas: 

região axilar, lombo, barriga e pernil. A área coletada foi delimitada por molde de aço 

inoxidável esterilizado. 

Os materiais utilizados para a coleta foram sacos estéreis lacrados contendo 
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esponja e solução de água peptonada 10%, luvas estéreis, álcool 70%, máscara, 

gabarito estéril com dimensões de 10 cm de lado (área total 100 cm²), duas caixas 

de isopor (uma menor para colocar a embalagem com a amostra e o gelo seco, e 

outra maior para conter a caixa menor e os demais materiais). 

A coleta das amostras foi realizada de acordo com os passos: 

I. Posicionou-se próximo à carcaça a ser coletada.  

II. Realizou-se a assepsia das mãos e antebraços.  

III. Foi disposta uma caixa para transporte das amostras próximo à linha de 

produção, onde o produto foi coletado.  

IV. Colocaram-se luvas estéreis de procedimento.  

V. Foi aberto o saco contendo o swab, tomando cuidado para não tocar na superfície 

interna, apertando levemente a esponja ainda no interior do saco plástico, evitando 

que o excesso de solução fosse perdido durante a esfregadura. 

VI. Retirou-se a esponja de dentro do saco, tomando-se precaução para não 

contaminar a parte interna do saco e nem a esponja.  

VII. O gabarito estéril foi localizado nos pontos a serem coletados na carcaça, pernil, 

lombo, barriga e região axilar.  

VIII. Iniciou-se a coleta pelo pernil (porção com menor possibilidade de 

contaminação), seguindo pelo lombo, barriga e região axilar (porção com maior 

possibilidade de contaminação).  

IX. Localizou-se o gabarito no ponto de coleta e esfregou-se o swab sobre a área de 

amostragem emoldurada (10 cm x 10cm) pelo gabarito. 

X. O esfregaço foi realizado com 10 movimentos no sentido vertical e 10 movimentos 

no sentido horizontal. Devido algumas superfícies amostradas não serem planas e 

visando assegurar que 10 cm² sejam incluídos. Em alguns casos foi necessário rolar 

o gabarito de um lado para o outro durante a esfregação.  

XI. Repetiu-se os passos IX e X para os todos pontos de coleta citados no VIII. Cada 

lado da esponja foi utilizado para a esfregadura de dois pontos de cada meia-

carcaça. 

XII. Acondicionou-se a esponja usada durante as coletas, em uma embalagem 

estéril identificada. 

XIII. As amostras foram mantidas sob refrigeração, colocando-as em uma caixa de 

isopor.  
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XIV. O tempo decorrido entre a coleta e o início da análise no laboratório foi o menor 

possível. 

 

3.4 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA CARCAÇA  

 

Os métodos de análises realizados seguiram a ABNT NBR ISO 6579-2019 

que descreve o método horizontal para detecção de Salmonella sp., sendo que este 

procedimento requer quatro fases sucessivas. 

 

3.4.1 Pré-enriquecimento em meio não seletivo líquido 

 

A água peptonada tamponada foi inoculada na embalagem estéril com a 

esponja em temperatura ambiente, em seguida, as amostras foram incubadas a 37 

ºC por 18 horas. 

 

3.4.2 Enriquecimento em meios líquidos seletivos  

 

Esta etapa foi realizada através da utilização de dois meios de cultura 

distintos.  

No primeiro meio para o enriquecimento foi utilizado o caldo Rappaport-

Vassiliads com soja (caldo RVS), o qual foi inoculado com a cultura obtida no item 

3.4.1, em estufa sob temperatura de 41,5 ºC por 24 horas.  

No segundo meio, utilizou-se o caldo Muller-Kauffman tetrationato 

novabiocina (caldo MKTTn), que foi inoculado com a cultura obtida no item 3.4.1 em 

estufa sob 37 ºC por 24 horas. 

 

3.4.3 Plaqueamento e identificação 

 

A partir das culturas obtidas nos enriquecimentos em meios líquidos seletivos, 

dois meios sólidos seletivos foram inoculados. Nesta etapa foram utilizados os meios 

ágar xilose lisina desoxicolato e ágar verde brilhante. Após inoculação, o ágar xilose 

lisina desoxicolato (XLD) foi incubado a 37 °C por 24 horas e o ágar verde brilhante 

(AVB) foi incubado a 35 °C por 24 horas. 
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3.4.4 Confirmação da identidade 

 

As colônias presuntivas de Salmonella sp. foram ativadas e plaqueadas, e 

para confirmação de identidade, ensaios bioquímicos e sorológicos foram realizados. 

Para leitura das placas, quando o ágar XLD apresenta colônias, com ou sem 

centro negro, com coloração vermelha com borda amarelada, o teste é presuntivo 

para Salmonella sp. e o ágar AVB, quando apresenta colônias rosa pink ou rosa 

opaca, é presuntivo de Salmonella sp. 

O ciclo de análise da Salmonella sp. iniciou-se no dia 1, quando foram 

realizadas as coletas das amostras, pré-enriquecidas em meio não seletivo com 

água tamponada, sendo homogeneizadas e acondicionadas em estufa sob 

temperatura de 35 °C por 18 horas.  

No dia 2 do ciclo, foi realizado o enriquecimento seletivo, através de meio 

RVS e do MTTn, permanecendo de 21 a 27 horas, em estufa a 35 ºC. 

No dia 3 do ciclo, foi realizado o plaqueamento e a identificação em meio ágar 

XLD e ágar AVB, pelo período de 21 a 27 horas, e após este período, as colônias 

características foram identificadas. 

No dia 4 foi realizada a confirmação em ágar nutriente, utilizando as colônias 

características identificadas em ágar XLD e ágar AVB, permanecendo em estufa a 

35 °C de 21 a 27 horas. As colônias típicas de Salmonella sp. cultivadas em ágar 

XLD apresentam um centro negro e uma zona levemente transparente de cor 

avermelhada devido a mudança de cor do indicador. 

No dia 5 foi realizada a confirmação bioquímica, onde as colônias foram 

inoculadas nos ágares ureia (Christensen), ágar triplo açúcar/ferro (TSI), meio de L-

lisina de descarboxilação (LIA), reagentes para reação de Voges-Proskauer (VP), 

reagente para a detecção de B-galactosidase (B’g), meio de reação de indol (TT).  

O ágar ureia foi estriado de forma inclinada, posteriormente, incubado a 37 ºC 

por 24 horas. Caso a reação der positiva, ocorrerá a quebra de ureia liberando 

amônia, modificando a cor do fenol de vermelho para rosa pink e, posteriormente, 

para cor cereja-escuro. 

Para o ágar TSI, mergulhou-se a alça de semeadura no fundo do tubo, 

estriou-se a superfície inclinada do ágar, e o tubo foi incubado a 37 ºC por 24 horas. 

Culturas típicas de Salmonella sp. mostram-se alcalinas (vermelho) na superfície 
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inclinada e ácidas (amarelo) no fundo do tubo, com formação de gás (bolhas) e com 

formação de sulfeto de hidrogênio (escurecimento do gás). 

O meio de descarboxilação de L-Lisina (LIA) foi inoculado logo abaixo da 

superfície do meio líquido, sendo incubado a 37 ºC por 24 horas. Caso for observada 

turbidez e cor purpura após incubação, a reação foi positiva. 

O meio de reação de Voges-Proskauer (VP) foi inoculado com a colônia 

suspeita por meio de alça, sendo incubado a 37 ºC por 24 horas. Após a incubação, 

adicionou-se duas gotas de solução de creatina, três gotas de solução etanólica de 

1-naftol e duas gotas de solução de hidróxido de potássio, homogeneizando após 

cada adição. A formação de cor rosa para vermelho brilhante em 15 minutos é 

indicativo reação positiva. 

Para detecção de β-galactosidase (B’g), a alça foi suspensa com a colônia em 

um tubo contendo 0,25 mL de solução salina, sendo adicionada uma gota de 

tolueno, agitando-se o tubo. Posteriormente, o tubo foi mantido em banho-maria a 37 

ºC por 5 minutos, sendo adicionado 0,25 mL do reagente e homogeneizado. Se a 

coloração ficar amarelada após 24 horas de incubação a 37 ºC é indicativo de 

reação positiva para Salmonella. 

No meio de reação de indol utilizou-se um tubo contendo 5 mL do meio 

triptona/triptofano, onde inoculou-se a colônia suspeita. Foi incubado a 37 ºC por 24 

horas, e após o período de incubação adicionou-se 1 mL de reativo de Kovacs. Com 

a formação de um anel vermelho, a indicação é de que a reação é positiva e de um 

anel amarelo-castanho, indica uma reação negativa.  

No dia 6, quando observado crescimento nos meios bioquímicos, realizou-se 

a confirmação sorológica utilizando os antígenos O e VI, empregando-se as colônias 

características isoladas no ágar nutriente, que foram incubadas de 21 a 27 horas em 

estufa a 35 °C. 

A sorologia com antígeno H foi realizada no dia 7, a qual confirma a presença 

ou ausência de Salmonella sp. A aglutinação em lâmina com soro, a partir de 

colônias puras, confirma a presença de Salmonella sp.  

Caber salientar que todas as etapas do processo foram realizadas em câmara 

de fluxo laminar, com assepsia das mãos, antes e durante cada etapa do 

procedimento. As inoculações foram realizadas com auxílio de uma alça, flambada 

entre as operações. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O gênero Salmonella possui características importantes de desenvolvimento e 

adaptação, que o tornam um patógeno bastante perigoso para o homem. Já os 

suínos, são importantes reservatórios de Salmonella sp., sendo fonte de infecção 

para os seres humanos (forma direta), eliminando o agente nas fezes, e por 

contaminação cruzada entre manipuladores e/ou equipamentos contaminados e 

carcaças ou produtos derivados (forma indireta) (LIMA et al., 2016).  

Nesse contexto, a determinação da prevalência de Salmonella sp. em suínos 

destinados ao abate, torna-se uma ferramenta muito importante, porque disponibiliza 

dados que poderão ser utilizados nos programas de autocontrole da empresa, 

evitando a contaminação da planta frigorífica, bem como, das carcaças.  

Os resultados da presença ou ausência de Salmonella sp. em carcaças 

suínas nos diferentes estágios da primeira etapa do abate da planta frigorífica em 

São Luiz Gonzaga – RS, estão dispostos na Tabela 1. 

A detecção de Salmonella sp. foi observada em três dos pontos de coleta, 

sendo que o ponto que exibiu maior percentual de presenças foi após a depiladeira, 

representando 46,67% das amostras.  Realizando a mesma avaliação, Bessa et al. 

(2004), encontraram a prevalência de Salmonella sp. em 55,66% de suas amostras 

no momento do abate. Lima et al. (2004) e Gamarra (2007) encontraram em seus 

estudos, 11,70% e 9,37%, respectivamente, de prevalência de Salmonella sp. 

Na primeira etapa avaliada no estudo, antes do tanque de escaldagem, as 

carcaças suínas apresentaram 3 presenças de Salmonella sp., representando 20% 

das amostras analisadas.  

Em seguida, após o tanque de escaldagem, foram observadas 3 presenças 

de Salmonella sp., indicando que 20% das amostras estavam contaminadas pelo 

patógeno. Rezende (2009) isolou a bactéria Salmonella sp., em 24,44% das 

amostras neste mesmo ponto. 

Após a depiladeira foram observadas 7 presenças de Salmonella sp., 

representando 46,67% das amostras, onde observou-se que a maior contaminação 

foi nessa fase do abate (26,67%). Esse maior nível de contaminação se deve ao fato 

de os suínos passarem por rolos polidores dentro da depiladeira, e liberarem 
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conteúdo gastrointestinal nessa operação, em consequência da pressão das cerdas 

polidoras. 

Machado et al. (2013) relataram oito amostras contaminadas por Salmonella 

sp., provenientes da pele após a depilação, valores maiores do que os encontrados 

por Seixas et al. (2009) que de um total de 74 amostras analisadas, isolaram o 

patógeno em apenas 01 amostra. 

Após o chamuscamento não foi detectada presença de Salmonella sp, bem 

como, após os polidores. Borch et al. (1996) observaram que as etapas de 

escaldagem, depilação e evisceração necessitam de maiores cuidados, a fim de 

evitar que ocorra contaminação bacteriana, o que condiz com os resultados obtidos 

nos mesmos pontos, neste trabalho.  

Conforme Gil e Bryant (1993), os equipamentos da depiladora podem ser 

contaminados pelo patógeno presente na pele de alguns animais, acarretando a 

contaminação cruzada da bactéria para outras carcaças, durante o processo de 

remoção das cerdas, pois não há higienização do equipamento entre a passagem de 

cada carcaça, havendo contaminação dos braços de borracha da depiladeira. 

De acordo com Hald et al. (1999), um dos fatores que pode interferir na 

contaminação neste ponto de coleta é a temperatura da água de escalda. Como 

prevenção deve-se manter a mesma superior a 60°C, evitando a contaminação 

bacteriana das carcaças. Desse modo, os autores consideraram o tanque de 

escalda um ponto crítico de controle. 

  Constatou-se na pesquisa, que os resultados da presença de Salmonella sp. 

em carcaças suínas são baixos. É provável que a temperatura da água de 

escaldagem do estabelecimento avaliado, mantida a 60ºC, tenha evitado uma maior 

detecção de Salmonella sp. na coleta de amostras após o tanque de escaldagem. 

A maior prevalência de isolamento encontrada no presente trabalho, indica 

que a transmissão de Salmonella sp. persiste ao longo da cadeia produtiva de 

suínos. Porém, a variabilidade na frequência de isolamento demonstra que a cadeia 

de transmissão do patógeno é dinâmica, podendo esta, ser de um lote portador, de 

uma ração contaminada, influenciando diretamente na amplificação do número de 

animais infectados ao longo da cadeia de produção e do abate (SILVA et al., 2006). 
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Tabela 1- Avaliação de Salmonella sp em carcaças suínas avaliadas em diferentes estágios da primeira etapa do abate de uma 

unidade frigorifica em São Luiz Gonzaga – RS. 

Fonte: Autora, (2021). 

 

 

 

 

Ponto 25/05/20 27/05/20 29/05/20 01/06/20 03/06/20 05/06/20 08/06/20 10/06/20 12/06/20 15/06/20 17/06/20 19/06/20 22/06/20 24/06/20 26/06/20 

1 - Antes do tanque 
de escaldagem 

Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Presença Ausência Ausência Presença Ausência Ausência Ausência Ausência Presença 

 
Ausência 

 

2 - Após o tanque de 
escaldagem 

Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Presença Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Presença Ausência Presença 

 
Ausência 

 

3 - Após a depiladeira Presença Ausência Ausência Ausência Ausência Presença Ausência Ausência Presença Ausência Ausência Presença Presença Presença 

 
Presença 

 

4 - Após o 
chamuscamento 

Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

 
Ausência 

 

5 - Após polidor e 
chuveiro final 

Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

 
 

Ausência 
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Animais portadores de Salmonella sp. são considerados fonte de 

contaminação, pois excretam a bactéria nas fezes, contaminando o ambiente, os 

equipamentos utilizados no abate, as carcaças e, por consequência, o produto final 

(FUNK et al., 2004). 

Rostagno et al. (2003) relataram a importância da contaminação cruzada de 

animais negativos que chegam ao frigorífico, a partir de animais portadores que 

estão excretando Salmonella sp. nas fezes. A infecção de suínos expostos ao 

ambiente contaminado por Salmonella sp. pode ocorrer após período de duas horas, 

com invasão dos linfonodos através do trato gastrintestinal, aumentando o número 

de animais portadores na linha de abate. 

No tanque de escaldagem foi possível isolar Salmonella sp. em 07 amostras 

de carcaças. Pode-se considerar que essa transmissão ocorra através da 

contaminação da pele com fezes do próprio animal ou de outro portador, a qual ele é 

exposto no caminhão do transporte ou na baia de espera. 

A carcaça pode ser contaminada na água do tanque de escaldagem ou na 

depilagem do suíno, visto que os equipamentos são de uso comum por todos os 

suínos durante o processo de abate. Gil e Bryant (1993) citam que os equipamentos 

de depilagem podem ser contaminados por microrganismos fecais, entre eles a 

Salmonella sp., presente na pele de alguns animais.  

Pearce et al. (2004) analisaram a incidência de Salmonella sp. e constataram 

que o estágio da depilação pode ser considerado a principal fonte de contaminação 

de carcaças, o que também é afirmado por Berends et al. (1997). Essas afirmações 

devem-se ao fato de as carcaças suínas serem pressionadas pelas cerdas da 

depiladeira, facilitando o extravasamento de conteúdo intestinal e a contaminação da 

pele da carcaça. A temperatura da água de processamento da depiladeira é de 59ºC 

o que facilita a abertura dos poros para liberar as cerdas, porém, abre-se uma porta 

de entrada par a o microrganismo em questão. Verifica-se com os resultados dos 

autores citados, que a depiladeira é um equipamento de maior aumento na 

contaminação de carcaças suínas durante o processo de abate. Berends et al. 

(1997) e Pearce et al., (2004) afirmaram que a depiladeira é um equipamento de 

percentual elevado de contaminação. As polidoras por sua vez, tem a função de 

remover os pelos remanescentes das carcaças e das cerdas, que entram em contato 

com a pele do suíno, podendo oferecer riscos de contaminação caso o processo de 
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higienização não seja efetivo. 

Considerando que a etapa de lavagem das carcaças não visa remover as 

bactérias, não se espera a eliminação total dos microrganismos, porém, se a 

lavagem foi bem conduzida, pode auxiliar na remoção superficial dos mesmos. Os 

resultados apresentados confirmam certa variação, quando comparados aos 

relatados na literatura, em relação à prevalência desta bactéria patogênica. Bessa et 

al. (2004) indicaram que este fator da etapa de lavagem das carcaças pode estar 

relacionado não apenas a possíveis diferenças nos índices de portadores (devido ao 

tipo de exploração e fatores regionais), como também, pela influência do método de 

amostragem realizado nos estudos. 

A presença de Salmonella sp. em animais que chegam ao frigorífico 

representa um fator de risco, porém, não pode ser interpretada como um índice de 

contaminação do produto final. Quanto maior o número de animais que chegam 

portadores/excretores de Salmonella sp. no momento do abate, maior será a 

dificuldade de controlar os pontos críticos na indústria. Por esta razão, o número de 

animais portadores que chega ao abate tem sido apontado como primeiro ponto 

crítico de processamento, em relação a Salmonella sp. (BESSA et al., 2004). 

É de suma importância que se garanta a eliminação do microrganismo 

durante o abate, através do binômio temperatura/tempo de escaldagem, somado ao 

polimento e chamuscamento, promovendo a remoção das contaminações da pele 

dos suínos, somado a uma operação de evisceração correta, garantindo dessa 

forma, que as carcaças não sejam contaminadas.  
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5 CONCLUSÃO 

 
 A identificação de suínos soropositivos para Salmonella sp., no pré-abate, 

mostra que esses animais sofreram uma infecção prévia na granja e podem 

introduzir o microrganismo no frigorífico contaminando a linha de abate. Os 

isolamentos de Salmonella sp. observados em carcaças durante os processos de 

abate indicam a possibilidade de essa bactéria contaminar os produtos produzidos 

com carne suína e, consequentemente, o consumidor. 

 Desta forma, deve-se garantir a eliminação do patógeno utilizando a água de 

escaldagem em temperatura adequada, bem como, as operações de polimento e 

chamuscamento, além do eficiente procedimento sanitário operacional das facas e 

mãos, garantindo ao final do processo de abate, que as carcaças estejam livres de 

contaminação. 

 Os resultados negativos encontrados nos pontos do processo de abate dos 

suínos, indicam que o abate está sendo bem realizado e que os sorotipos de 

Salmonella sp. isolados nas granjas, pré-abate e abate não refletem no produto final. 
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