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RESUMO 

 

O estágio curricular obrigatório do acadêmico Victor Hugo da Silva Vill, uma das exigências 

do Colegiado do Curso de Medicina Veterinária, foi realizado no Serviço de Inspeção Federal 

N° 828 no intuito de realizar uma aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos ao 

decorrer da graduação, com enfoque no abate, inspeção e processamento de suínos. O 

acompanhando das atividades desenvolvidas pelos funcionários do Serviço de Inspeção, o 

conhecimento do funcionamento das instalações frigoríficas bem como do fluxograma de 

abate de suínos e das etapas de processamento e industrialização dos produtos de origem 

animal, foram os pilares que serviram para a habituação do estagiário às medidas 

desempenhadas para garantia da inocuidade, qualidade e segurança alimentar. 

 

Palavras-chave: Inspeção. Abate de Suínos. Segurança Alimentar. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The mandatory curricular internship of the academic Victor Hugo da Silva Vill, one of the 

Collegiate of the Veterinary Medicine Course's requirements, was completed at the Federal 

Inspection Service Nº 828, in order to do a practical application of the theoretical knowledge 

acquired throughout graduation; focusing on the butchery, inspection and processing of 

swines. The monitoring of the activities carried out by the Inspection Service staff, the 

knowledge of refrigeration facilities operation, as well as the pigs' butchery flowchart and the 

processing and industrialization stages of animal products were the pillars which served as the 

intern habituation to measures taken to ensure food innocuity, quality and safety. 
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1  INTRODUÇÃO  

De acordo com o United States Department of Agriculture (USDA, 2019) o Brasil 

ocupa o quarto lugar no ranking mundial de produção de carne suína, alcançando em 2018 a 

marca de aproximadamente 3,9 milhões de toneladas de carne produzidas, ficando atrás 

apenas da China, União Europeia e Estados Unidos, estes que apresentaram produção 

aproximada de 54, 23 e 11 milhões de toneladas, respectivamente, no mesmo ano. Em se 

tratando de suinocultura e cadeia produtiva nacional a região Sul, com enfoque para o Oeste 

de Santa Catarina, apresenta os maiores índices produtivos do país.  

A carne suína se caracteriza como um alimento de alto valor nutritivo, rica em sabor, 

vitaminas e minerais, sendo a carne mais consumida pela população mundial. O Brasil é um 

país que, apesar de possuir uma alta produção, apresenta um baixo consumo per capita 

(15,9kg por ano), podendo este estar associado a fatores econômicos ou também a mitos e 

preconceitos nacionais que relatam a carne como prejudicial à saúde, com altos teores de 

gordura e altos níveis de colesterol. Contudo, essas ideias ao passar dos anos vêm sendo 

desmistificadas.  

Os aspectos relativos à segurança alimentar perpassam ao longo de todo o sistema de 

produção, sendo atribuída ao Médico Veterinário atuante na área da inspeção de produtos de 

origem animal, dentro dos Serviços de Inspeção, a função de garantir a qualidade e 

inocuidade dos alimentos produzidos.  

O principal serviço de inspeção de produtos de origem animal do país é o Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), resguardado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). A equipe de fiscalização do SIF é composta por um ou mais 

Médicos Veterinários, agentes e auxiliares de inspeção, todos responsáveis pela fiscalização 

da cadeia produtiva, garantindo a inocuidade bem como a ausência de adulterações ou fraudes 

nos produtos alimentícios.  

A realização do estágio curricular obrigatório no SIF Nº 828 proporcionou o 

desenvolvimento de atividades no campo da Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem 

Animal, mais especificamente na área de suínos. A observação e acompanhamento da rotina 

de trabalho dos profissionais atuantes na Inspeção Federal (IF) bem como da rotina do 

frigorífico, foi de grande valor tendo em vista todas as experiências práticas adquiridas à 

graduação em Medicina Veterinária, estas descritas nesse trabalho. 
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1.1 PERÍODO E LOCAL DE ESTÁGIO 

 

O estágio curricular obrigatório do acadêmico Victor Hugo da Silva Vill, uma das 

exigências do Colegiado do Curso de Medicina Veterinária, foi realizado no Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) N° 828 durante o período de 01 de agosto de 2019 a 14 de novembro 

de 2019, de segunda a sexta-feira, sendo cumprida uma jornada de 8 horas diárias, totalizando 

assim 450 horas de estágio. 

O SIF N° 828 deu início a suas atividades no dia 28 de junho de 1960, possuindo 

atualmente em sua estrutura 35 colaboradores, sendo estes 2 Auditores Fiscais Federais 

Agropecuários (AFFA), 1 Agente de Inspeção (AI), 1 Médica Veterinária Oficial Temporária 

e 31 Auxiliares de Inspeção. O serviço é responsável por inspecionar uma indústria frigorífica 

de suínos localizada no município de Chapecó, no estado de Santa Catarina.  

A empresa como um todo sustenta um universo que relaciona cooperativas 

singulares, indústria e mercado, sendo composta por 12 cooperativas filiadas, mais de 65 mil 

famílias de empresários rurais, 28 mil empregados diretos e mais de 10 mil empregados 

indiretos pertencentes às cooperativas filiadas ao sistema. A planta em questão, onde se 

realizou o estágio, fundada dia 26 de dezembro de 2003, possui um somatório de 

aproximadamente 2.431 funcionários, abatendo em média 2600 suínos por dia, resultando em 

uma produção diária de aproximadamente 53 toneladas de cortes cárneos in natura e 500 

toneladas de produtos industrializados (frescais, defumados e cozidos), atendendo demandas 

de mercado interno e externo. 

 

1.2 ORIENTADOR DO ESTÁGIO  

 

A orientação do estágio foi realizada pelo Professor Dr. Rogério Manoel Lemes de 

Campos, graduado em Medicina Veterinária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUC) em 1992. Este possui 3 especializações, a primeira em 1995 em 

Desenvolvimento e Planejamento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a 

segunda no ano de 1998 em Epidemiologia e Vigilância à Saúde pela Fundação Oswaldo 

Cruz e a terceira no ano de 1999 em Produção de Suínos e Aves pela Universidade Federal de 

Lavras. Concluiu seu mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos (carne e derivados) 

pela Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2002, e seu doutorado, com enfoque em 

Ciências Veterinárias (Higiene e Tecnologia de Alimentos – Carne e Derivados), pela 
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Universidad Complutense de Madrid (UCM) no ano de 2007. Realizou também pós-

doutorado em Produtos Cárneos pela Embrapa Suínos e Aves.  

O mesmo atualmente é responsável pelas disciplinas de Inspeção de Carnes e 

Pescados, Inspeção de Leites, Ovos, Mel e Seus Derivados, Tecnologia de Carnes e Pescados 

e Tecnologia de Leite, Ovos, Mel e Seus Derivados na Universidade Federal de Santa 

Catarina, ministradas ao curso de Medicina Veterinária no Campus de Curitibanos.  

 

1.3 SUPERVISOR DO ESTÁGIO 

 

O estágio foi supervisionado pelo Auditor Fiscal Federal Agropecuário e Médico 

Veterinário Ricardo José Buosi, o qual possui graduação em Medicina Veterinária pela 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e mestrado em Higiene e Inspeção de Alimentos 

pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atua como Auditor Fiscal Federal desde 2003, 

integrando o SIF N° 828 desde fevereiro de 2019. 

O estágio também foi supervisionado pelo Auditor Fiscal Federal Agropecuário e 

Médico Veterinário Leonardo Muliterno Domingues, o qual possui graduação em Medicina 

Veterinária pela Universidade da Região da Campanha (URCAMP). Atua como Auditor 

Fiscal Federal desde 2001, integrando do SIF N° 828 desde janeiro de 2019. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

A realização do estágio teve como objetivo geral uma aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao decorrer da graduação, dando enfoque ao 

abate, inspeção ante mortem, inspeção post mortem e processamento de carnes e derivados de 

suínos, acompanhando as atividades desenvolvidas pelos funcionários do Serviço de Inspeção 

nas instalações frigoríficas, habituando o estagiário às medidas desempenhadas para garantia 

da inocuidade, qualidade e segurança alimentar.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conhecer o funcionamento de uma instalação frigorífica responsável pelo abate 

e processamento de suínos; 

 Conhecer de forma prática o fluxograma do abate de suínos; 

 Acompanhar e realizar as atividades desempenhadas pelo Serviço de Inspeção 

Federal no frigorífico; 

 Conhecer as etapas de processamento e industrialização dos produtos de origem 

animal. 
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3  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

O estágio supervisionado em Medicina Veterinária foi realizado através do 

acompanhamento das atividades desempenhadas pelos funcionários do Serviço de Inspeção 

Federal Nº 828 ao longo da cadeia de abate de suínos, do processamento da matéria prima e 

da expedição da carne no frigorífico. 

O presente trabalho explana as atividades desenvolvidas ao decorrer do cumprimento 

do estágio, contemplando as fases do abate dos suínos, o funcionamento da indústria 

frigorífica bem como as responsabilidades conferidas à Inspeção Federal no âmbito da 

garantia da inocuidade e sanidade dos alimentos produzidos na planta em questão. 

 

3.1 GRANJAS E SISTEMA DE CRIAÇÃO 

 

Os suínos abatidos na planta são provenientes de creches exclusivas da empresa ou 

de creches das cooperativas filiadas, sendo criados em sua maioria em granjas sob sistema 

intensivo, onde os animais são mantidos em confinamento total ou parcial, dispondo de ração 

balanceada, práticas sanitárias apropriadas e instalações tecnificadas com possibilidade de 

controle de ventilação, temperatura e umidade do ar.  

As granjas são vinculadas à empresa através das cooperativas filiadas, localizando-se 

em cidades próximas ao frigorífico, pertencentes aos estados de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, sendo estas abrangidas em um raio de aproximadamente 220 km, como exemplificado 

na Figura 1.  

 

Figura 1 - Raio de abrangência aproximada das granjas cooperadas à empresa. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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A empresa dispõe de um sistema integrado de criação e terminação, onde, de forma 

indireta, por intermédio das cooperativas filiadas, fornece os animais, a assistência técnica e 

rações ao produtor, que se faz responsável pelas instalações da granja, gestão ambiental, 

manejo dos animais nas fases de criação e entrega dos animais de acordo de com um 

determinado prazo, quesitos de qualidade e rastreabilidade exigidos.  

As rações fornecidas aos produtores são provenientes de fábricas, tanto da empresa 

quanto das cooperativas filiadas, que utilizam ou não do aditivo alimentar ractopamina (RAC) 

em sua composição, sendo o seu uso determinado de acordo com o mercado atendido. No 

caso da planta onde se realizou o estágio (produção focada no mercado interno), as rações 

continham ractopamina em sua composição.  

A RAC é um agonista β-adrenérgico que favorece a deposição de massa muscular e 

reduz a deposição de gordura na carcaça, aumentando de 10 a 12% o ganho do peso, esta é 

adicionada nas rações dos suínos em fase de terminação, e, ao alcançar o tecido adiposo, se 

liga aos receptores de agonistas β-adrenérgicos aumentando assim as taxas de lipólise e 

diminuindo a atividade de enzimas lipogênicas no tecido adiposo, além de acarretar no 

aumento da massa muscular esquelética por meio da hipertrofia celular (SCHINCKEL et al., 

2001). Segundo Rodrigues (2011), esse aditivo alimentar pode vir a aumentar a 

susceptibilidade dos suínos a quadros de fratura e estresse, devido respectivamente ao 

aumento exacerbado do peso corporal e dos níveis de catecolaminas circulantes desencadeado 

no final da fase de terminação. 

A última etapa do sistema de criação consiste na terminação dos suínos, onde o 

animal deve atingir o peso ideal de abate determinado, em torno de 115 kg, bem como todos 

os critérios de sanidade e higidez exigidos ao produtor pela empresa. 

 

3.2 CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS ANIMAIS 

 

As programações de carregamento são definidas com uma semana de antecedência 

pela equipe de Programação, Planejamento e Controle da Produção (PPCP) do frigorífico. 

Essa antecipação de cronograma visa uma melhor organização da distribuição dos caminhões 

nas propriedades atendidas e da quantidade de animais recebidos em cada dia de trabalho. Na 

fase de planejamento também se consideram variáveis como: o tempo de viagem (objetivando 

não exceder três horas de duração), a rota elencada (tendo em mente a qualidade do trajeto) e 

o número de animais carregados em cada caminhão. 
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As empresas responsáveis pelo transporte são terceirizadas, mas seguem as 

recomendações e treinamentos disponibilizados pela indústria frigorífica. Dispõe-se ao todo 

de 7 caminhões de 2 pisos e 14 motoristas, intercalados entre turno “A” (22h às 6h) e “B” (6h 

às 15h). Estes são responsáveis pelo embarque e transporte dos animais, da granja até o 

frigorífico.  

Cada motorista realiza duas viagens por turno, tendo em vista dois turnos de abate 

diários, 28 descargas por dia, totalizando o recebimento de aproximadamente 2.600 animais. 

A lotação utilizada para embarque nos caminhões é de 0,421 m²/118 kg de animal vivo ou 

280 kg de animal vivo por m². 

Os caminhões de transporte possuem carroceria com largura aproximada de 2,40 a 

2,44 metros e comprimento de 10 a 11 metros, sendo sua área dividida em 12 gaiolas, 

dispostas em dois andares (6 em cada andar), de tamanhos variados. Os caminhões alocam em 

sua capacidade máxima entre 116 e 131 animais. As Figuras 2, 3, 4 e 5 ilustram as plantas dos 

caminhões de transporte utilizados pela empresa, demonstrando a área da carroceria, 

densidade aproximada e número total de animais para cada caminhão. 

 

Figura 2 - Planta dos caminhões de número 1 e 2. 

 
Fonte: Adaptado de SIF 828 (2019).  
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Figura 3 - Planta do caminhão de número 3. 

 
Fonte: Adaptado de SIF 828 (2019). 

 

 

 

 

Figura 4 - Planta dos caminhões de número 4 e 5.

 
Fonte: Adaptado de SIF 828 (2019). 
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Figura 5 - Planta dos caminhões de número 6 e 7. 

 
Fonte: Adaptado de SIF 828 (2019). 

 

 

Estando os suínos aptos ao abate, realiza-se o embarque nos caminhões e transporte 

dos animais, das granjas até o frigorífico.  

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (DALLA COSTA, 2012), o 

processo de embarque dos suínos é considerado um dos momentos mais críticos no manejo 

pré-abate, tendo em vista a forte interação homem-animal e as mudanças de ambiente as quais 

os suínos são submetidos.  

O embarque dos animais na granja é realizado pelo produtor, se iniciando sempre 

pelo segundo piso (da parte mais próxima da cabine do motorista para a parte mais distante) 

sendo nesta etapa preconizada uma avaliação prévia por parte deste para verificar se os 

animais encontram-se aptos para o embarque, transporte e abate. Preconiza-se com isso a 

identificação e segregação dos suínos em condições adversas que possam vir a dificultar o 

manejo e não devem ser enviados ao abate regular, a exemplo: animais enfermos, debilitados, 

contundidos, incapacitados de se locomoverem ou com algum problema sanitário. 

Durante o embarque dos animais na granja (Figura 6) os motoristas são responsáveis 

por realizar observações acerca do cumprimento dos preceitos de bem-estar animal, das 

condições das instalações, do embarcadouro bem como dos animais embarcados e do manejo 

de embarque. Caso identificada alguma não conformidade os mesmos devem informar de 

imediato à unidade frigorífica para que sejam tomadas as devidas providências. 
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Figura 6 - Embarque dos animais na granja. 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

Após o término do embarque os animais geralmente são lavados pelo produtor 

(Figura 7), ato facultativo, e encontram-se prontos para a viagem. 

 

Figura 7 - Lavagem dos animais na granja após o embarque. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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3.3 RECEPÇÃO E DESEMBARQUE DOS ANIMAIS 

 

Após viagem dá-se início a fase de recepção dos animais no frigorífico. Após 

chegada o motorista do caminhão deve apresentar ao funcionário da Inspeção Federal o 

Boletim Sanitário (BS), o Guia de Trânsito Animal (GTA) e a Declaração das Informações 

acerca da Castração Imunológica (Imunocastração), quando realizada, da respectiva carga. Os 

caminhões ficam estacionados em local coberto livres de intempéries, como sol intenso, 

chuvas e ventos, que, de acordo com a EMBRAPA (2016), podem vir a desencadear quadros 

de estresse térmico nos animais.  

Após inspecionada e aprovada a documentação o caminhão recebe permissão para se 

posicionar na rampa de desembarque, sempre com atenção para que não fiquem espaços entre 

o veículo e a plataforma que possam vir a causar quadros de contusões ou queda dos suínos.  

Em um primeiro momento do desembarque realiza-se a aspersão de água nos animais 

(Figura 8) visando à estimulação da movimentação, a diminuição do excesso de sujidades, um 

aumento no conforto térmico, a diminuição nos níveis de estresse, entre outros. 

 

Figura 8 - Aspersão de água nos animais no momento do desembarque. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 



28 

 

Em um segundo momento os lacres da carga são removidos e após a abertura dos 

portões inicia-se o desembarque dos animais através de uma rampa metálica com piso de 

superfície antiderrapante e barreiras laterais, ilustrada na Figura 9. O desembarque dos 

animais se inicia sempre pelo segundo piso, tendo a rampa uma angulação de 13º.  

 

Figura 9 - Rampa de Desembarque. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

O manejo dos suínos até as pocilgas é realizado por 3 funcionários da equipe de 

desembarque. Os animais são estimulados a saírem do caminhão através do uso de bastões de 

ar comprimido e vocalizações, estes são divididos em pequenos grupos visando uma menor 

aglomeração e agitação, sendo o uso dessa técnica recomendado pela EMBRAPA (2012). 

Após o desembarque, os animais recebem uma tatuagem (Figura 11), composta por 3 letras, 

responsável por garantir a rastreabilidade do produtor e a identificação da carga em questão. 

No sistema também são cadastradas as principais informações da carga, como o horário de 

embarque e desembarque dos animais, a data, o número do GTA, características gerais do 

transporte, entre outros. 

Para cada carga se tem uma tatuagem exclusiva, sendo esta alterada de forma 

alfabética, a exemplo: Carga 1 - AGD, Carga 2 - AHE, Carga 3 - AIF… 
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Figura 10 - Animais na Rampa de Desembarque. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

Figura 11 - Bastão Tatuador 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

Os suínos, tatuados, então são conduzidos até suas respectivas pocilgas, iniciando 

sempre pelas pocilgas mais próximas da mangueira de insensibilização, através de corredores 

largos determinados por paredes de concreto de 1,10 m, evitando com isso o contato visual 

dos animais com as outras baias de descanso, facilitando assim o manejo de locomoção. 

Todas as etapas da fase de recepção e desembarque são realizadas de maneira 

tranquila por parte dos funcionários, visando com isso um maior conforto e bem-estar dos 

animais. 
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3.4 LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DOS CAMINHÕES 

 

Após cada viagem os caminhões são submetidos a processos de higienização em um 

posto de lavagem exclusivo do frigorífico. A higienização é realizada por um funcionário 

designado da equipe de desembarque e no momento da lavagem também se realiza uma 

verificação em busca de inconformes nos pisos ou laterais da carroceria que possam vir a ferir 

os animais durante o transporte, como parafusos, buracos ou grades soltas. Após lavagem os 

caminhões passam por um arco de desinfecção, com permanência de 20 segundos, 

completando assim a etapa de limpeza e sanitização. 

 

Figura 12 - Entreposto de lavagem dos caminhões (esquerda) e arco de desinfecção (direita). 

 

Fonte: O Autor (2019). 

 

 

3.5 INSPEÇÃO Ante mortem  

 

Simultaneamente ao desembarque ocorre a primeira etapa da inspeção Ante mortem, 

que consiste no acompanhamento do descarregamento, na identificação e consequente 

segregação de todos os animais que apresentarem condições anômalas, incompatíveis com o 

abate regular, a exemplo: animais contundidos, com sinal de doença, moribundos, com 

incapacidade ou dificuldade locomotora, entre outros. 
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Figura 13 - Inspeção Ante mortem 

 

Fonte: O Autor (2019). 

 

Os animais que porventura se enquadrarem no perfil de incompatíveis com o abate 

regular são desviados para as chamadas “Pocilgas de Sequestro” onde serão submetidos a um 

exame físico mais acurado e posterior julgamento de destino. Os animais considerados 

hígidos são encaminhados para as “Pocilgas de Matança” onde permanecerão até o momento 

do abate. O Fluxograma 1 ilustra os possíveis destinos dos animais após serem 

desembarcados. 

 

Fluxograma 1 - Destinação dos Animais Desembarcados. 

 
Fonte: O autor (2019). 
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3.6 POCILGAS 

 

“Pocilga”, por definição, consiste no local de alojamento dos animais no frigorífico, 

após o desembarque, sendo subdividida em “Pocilga de Sequestro” e “Pocilga de Matança”. O 

alojamento dos animais nas pocilgas é determinado pela densidade máxima específica de cada 

uma, havendo disponível aproximadamente 1m² para cada 100 kg de peso vivo animal, 

dispondo de espaço suficiente para a locomoção e repouso de todos os suínos presentes.  

No momento em que os grupos adentram as pocilgas, ocorre uma ambientação 

inicial, onde estes geralmente apresentam comportamento exploratório e percorrem o 

ambiente. Após o reconhecimento da nova instalação os suínos tendem a se acomodar.  

A planta em questão apresenta atualmente um somatório de 35 pocilgas funcionais, 

divididas em Pocilgas de Sequestro e Pocilgas de Matança, a Figura 14 ilustra um mapa da 

área de desembarque e alojamento dos animais, expondo a disposição das rampas, o 

posicionamento e a quantidade total de suínos alojados em cada uma das pocilgas. 

 

Figura 14 - Mapa da área de desembarque. 

 
Fonte: SIF 828 (2019). 
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3.6.1 Pocilgas de Matança 

 

Os animais considerados aptos ao abate são encaminhados para as Pocilgas de 

Matança (Figura 15). O frigorífico possui um total de 30 pocilgas destinadas a esse propósito, 

com capacidade total de alojamento de 2.285 animais com 100 kg de peso vivo.  

 

Figura 15 - Animais em Pocilgas de Matança. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

Neste local preconiza-se o descanso e a concretização do período de dieta hídrica 

estipulado, este que se inicia na fase final do processo de terminação dos suínos, na granja, 

prolongando-se até o momento do abate. 

O manejo de jejum e dieta hídrica consiste em manter os animais sem acesso a 

alimentos sólidos (ração), mas com livre acesso à água. De acordo com Cunha (2016) essa 

prática é de grande importância tanto para o produtor de suínos quanto para os abatedouros, 

tendo em vista sua contribuição na economia de ração, na redução da taxa de mortalidade 

durante o transporte, no aumento da velocidade e facilidade no processo de evisceração, na 

redução no volume de dejetos, na padronização e rendimento das carcaças bem como na 

qualidade da carne.  

O período de descanso preconizado pela empresa é de no mínimo 8 horas. Somando 

o tempo recomendado ao produtor de remoção da alimentação 6 horas antes do carregamento 

ao tempo de viagem de 3 horas, ao tempo de descanso no frigorífico obtém-se um tempo de 

descanso e dieta hídrica de aproximadamente 14 horas. 
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No momento de entrada dos suínos nas pocilgas é acionado um sistema de aspersão 

visando a diminuição do estresse térmico, principalmente em dias quentes, e aumento do 

conforto dos animais, diminuindo as perdas por má qualidade de carne (SEBRAE, 2016). O 

banho de aspersão, ilustrado na Figura 16, é mantido em média duas horas, podendo este 

valor ser alterado sempre que necessário. 

 

Figura 16 - Animais recebendo banho de aspersão. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

Figura 17 - Animais com lesões decorrentes de brigas nas pocilgas. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

 

Em alguns casos, após ou durante a ambientação dos animais nas pocilgas de 

matança, podem ocorrer disputas territoriais, resultando em brigas, principalmente entre 
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machos. Estas se mostram um comportamento relativamente frequente que deve tentar ser 

reduzido ao máximo por parte dos funcionários tendo em vista os prejuízos que a situação 

pode acarretar na higidez dos animais, a exemplo: fraturas, escoriações de pele, aumento dos 

níveis de estresse, mutilações e em casos mais graves pode-se ter situações de óbito. A Figura 

17 ilustra animais com lesões de pele decorrente de brigas.  

 

3.6.2 Pocilgas de Sequestro 

 

Durante a inspeção ante mortem, realizada no descarregamento e/ou no descanso 

pré-abate, os animais que necessitam de uma avaliação mais acurada são desviados para as 

chamadas Pocilgas de Sequestro. A planta atualmente possui um total de 5 pocilgas 

funcionais, com capacidade para aproximadamente 120 animais com 100 kg de peso vivo, 

numeradas e devidamente identificadas com pintura vermelha e sinalização referente ao 

acesso exclusivo dessas pela Inspeção Federal (Figura 18). 

 

Figura 18 - Animais em Pocilgas de Sequestro.

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

 Nas Pocilgas de Sequestro o Médico Veterinário do Serviço de Inspeção Federal 

realiza a avaliação clínica do estado físico de cada animal, verificando alguns parâmetros 
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como temperatura (36°C a 40,9°C recomendado), coloração das mucosas, estado das fezes, 

condição corporal, inflamação de membros, claudicação, rotação, capacidade de locomoção, 

entre outros.  

 

Figura 19 -Realização de exame clínico em animal sequestrado (aferição de temperatura). 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

 

3.6.2.1 Principais Causas de Sequestro de Suínos  

 

Durante o período de estágio curricular, o SIF Nº 828 realizou o sequestro de 1765 

suínos, visando a uma avaliação clínica mais acurada dos animais no momento da inspeção 

ante mortem. Os índices das principais causas de sequestro bem como os principais motivos 

de ocorrência das afecções são relatados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Casuística dos Animais Sequestrados nos Meses de Agosto, Setembro e Outubro 

de 2019. 
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Fonte: Adaptado de SIF 828 (2019). 

 

 

Gráfico 2 - Relação Percentual das Principais Afecções nos Meses de Agosto, Setembro e 

Outubro de 2019. 

 
Fonte: Adaptado de SIF 828 (2019). 

 

As lesões de caudofagia compreenderam a afecção de maior incidência nos meses 

abrangidos pelo estudo, presente em 41% dos animais sequestrados, com uma 

representatividade de 0,39% do total de animais abatidos. 
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3.6.2.1.1 Caudofagia 

 

A caudofagia ou mordedura da cauda é caracterizada como um vício comportamental 

de origem multifatorial, sendo vinculada a sérios problemas econômicos na indústria suinícola 

(SCHRODER-PETERSEN & SIMONSEN, 2001). A síndrome determina custos substanciais 

aos produtores tendo em vista às infecções secundárias, perda da condição corporal dos 

animais afetados e condenação de carcaças (KRITAS & MORRISON, 2007).  

Fatores nutricionais e ambientais como dietas desbalanceadas, fornecimento de ração 

líquida, espaço restrito no comedouro, variações amplas na temperatura diária, uso de 

ventilação artificial, presença de ruídos excessivos, superlotação, baias com piso do ripado, 

ausência de cama na baia, entre outros fatores, tem sido associados a este problema. 

A lesão decorrente da caudofagia pode servir como porta de entrada para organismos 

contaminantes levando à colonização dos músculos e das vértebras da cauda, resultando em 

um quadro de infecção ascendente, com ou sem abscessos, na coluna vertebral (MARQUES, 

2010). 

 

Figura 20 - Animais apresentando lesões de caudofagia. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

  

 

3.6.2.1.2  Distúrbios Locomotores 

 

Os distúrbios locomotores compreendem os animais fraturados, contundidos, com 

dificuldade ou incapacidade locomotora de natureza não infecciosa. Tais afecções foram 
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encontradas em 42% dos animais sequestrados, com uma representatividade de 0,38% do total 

de animais abatidos. 

Por definição “contusões” são injúrias teciduais sem laceração, usualmente 

produzidas por objetos que causam impacto no animal com força suficiente para romper vasos 

e proporcionar o acúmulo de sangue nos tecidos. Já as “fraturas” são descritas como lesões 

que causam rompimento ou comprometimento de um osso, podendo ser fechadas, quando não 

há exposição óssea, ou abertas, quando há laceração da pele e consequente exposição do osso, 

consistindo como uma das principais causas de perda de partes nobres da carcaça durante o 

momento de inspeção final (SOBESTIANSKY; BARCELLOS, 2007). 

A maioria destas afecções ocorreu durante o manejo na granja ou durante o 

transporte dos animais, estes que tendem a demonstrar sinais de dor, claudicação, 

recolhimento do membro afetado, aumento de volume muscular (edema), lesões nos cascos 

ou na porção distal dos membros, dificuldade de locomoção em decorrência da dor, entre 

outros.  

A ocorrência de contusões, hematomas, fraturas e quadros de dificuldade locomotora 

no geral, pode ser interpretada como um indicativo de manejo inadequado dos animais na 

granja, no transporte e/ou no frigorífico, sendo esta uma variável muito importante tendo em 

vista seu grande impacto acerca da condenação de partes nobres da carcaça como o pernil e as 

paletas. 

Os quadros de dificuldade locomotora geralmente cursam com o abate de emergência 

imediata, objetivando diminuir o sofrimento do animal acometido. 

 

Figura 21 - Animais apresentando quadros clínicos de dificuldade locomotora. 

 

Fonte: O Autor (2019). 
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3.6.2.1.3 Hérnia 

 

Os animais desviados às pocilgas de sequestro devido a hérnias compreenderam 14% 

do total de sequestrados, com uma representatividade de 0,12% do total de animais abatidos. 

Por definição “hérnia” é a projeção anormal de um ou mais órgãos, total ou 

parcialmente, para fora da sua cavidade de origem. Tal deslocamento se dá através de um 

orifício, natural ou adquirido do corpo, denominado anel herniário, formando uma saliência 

externa, conhecida por saco herniário, este revestido de peritônio e pele (GELBERG; 

MCGAVIN; ZACHARY, 2007).  

Hérnias são más formações frequentemente encontradas em suínos podendo ocorrer 

em diferentes regiões do animal. A hérnia inguinal apresenta-se como uma saculação 

arredondada e pedunculada, de tamanho variável, localizada na região dos anéis inguinais, 

denominada de hérnia inguinal ou escrotal, e umbilical, denominada de hérnia umbilical. 

Dentre os fatores predisponentes associados ao seu aparecimento estão: o fator 

genético, a fragilidade da musculatura abdominal decorrente de trauma quando leitão e a má 

cicatrização do umbigo no pós-natal. A presença de tal patologia também se encontra 

diretamente vincula ao bem-estar animal, tendo em vista a fricção ou escoriação desta que 

pode vir a ocorrer, o peso e possíveis situações de estrangulamento de órgãos cavitários 

(GELBERG; MCGAVIN; ZACHARY, 2007). 

Os animais com hérnias, sejam elas inguinais ou umbilicais, geralmente são 

destinados à matança de emergência mediata, tendo em vista que na maioria dos casos há a 

ausência de dor ou situações de sofrimento por parte do animal. 

 

Figura 22 - Animal apresentando quadro clínico de hérnia umbilical. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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3.6.2.2 Destinação de Animais Enviados as Pocilgas de Sequestro 

 

Após realizada uma avaliação clínica específica do animal será definido seu destino, 

o animal que se encontra nas Pocilgas de Sequestro dispõe de 4 possíveis destinos, a critério 

do AFFA, como exposto no Fluxograma 1. 

 

 Abate Regular: onde o animal volta para seu lote de origem para ser abatido 

normalmente com os outros.  

 

 Abate de Emergência Imediata: conveniente em casos onde o animal 

apresenta-se apto ao abate e destino para consumo, mas encontra-se com algum 

ferimento agonizante ou latente, a exemplo: animais acidentados, fraturados, em 

estado pré-agônico, prolapso uterino, entre outros. Nesses casos procura-se 

poupar o sofrimento e o agravamento do quadro mandando esses animais para o 

abate imediatamente. Todos os animais destinados ao abate de emergência 

imediata são obrigatoriamente desviados para o Departamento de Inspeção Final 

(DIF) na linha de abate. Os animais destinados ao abate de emergência imediata 

recebem uma segunda tatuagem com o objetivo de identifica-los quando 

chegarem ao DIF, a tatuagem é composta pela letra “E” ao lado do número da 

emergência em questão, a exemplo: E12, E13, E14... 

 

 Abate de Emergência Mediata: conveniente em casos onde o animal 

apresenta-se apto ao abate e destino para consumo, porém encontra-se com 

alguma anomalia que não venha a gerar prejuízos ou sofrimentos imediatos para 

o mesmo, a exemplo: hérnias não encarceradas, quadros de dispneia moderados 

ou leves, entre outros. Nesses casos os animais são deixados em repouso e são 

abatidos por último, após o final do turno de abate regular. Todos os animais 

destinados ao abate de emergência mediata são obrigatoriamente desviados para 

o DIF na linha de abate. Os animais destinados ao abate de emergência mediata 

recebem uma segunda tatuagem com o objetivo de identifica-los quando 

chegarem ao DIF, a tatuagem segue os mesmos critérios dos animais do abate 

imediato. 
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 Necropsia: Por definição, consiste em uma série de procedimentos e 

observações, realizados de forma organizada e hierarquizada no cadáver com o 

objetivo de determinar o que provocou a sua morte. A necropsia auxilia no 

diagnóstico de enfermidades, sendo de suma importância no âmbito do 

monitoramento sanitário dos animais abatidos e dos lotes como um todo. 

Durante o procedimento podem ser realizadas também, coletas de amostras 

destinadas a análise microbiológica, microscópica ou parasitológica por 

laboratórios credenciados e, visando o auxílio no diagnóstico definitivo das 

enfermidades encontradas (RECH; SILVA; LANGHR, 2014). Para Costa et al. 

(2005), o manejo durante o embarque, transporte e desembarque dos animais 

consiste em uma fase crítica para os suínos, pois estes acabam sendo submetidos 

a situações novas que provocam medo, estresse motor, térmico, mecânico, 

hídrico, digestivo e emocional, a exemplo: alta densidade de animais nos 

caminhões, estresse por calor em meses mais quentes, manejo inadequado dos 

animais, qualidade do caminhão e das estradas, doenças, entre outros. Devido às 

condições adversas às quais os animais estão sujeitos ao longo do deslocamento 

e manejo de embarque/desembarque, alguns destes podem vir a óbito, antes, 

durante ou após a chegada ao frigorífico. Caso isso aconteça durante a viagem os 

mesmos são retirados do caminhão através de ganchos metálicos e colocados em 

carrinhos de metal utilizados para transporte dos cadáveres (Figura 23) até a sala 

de necropsia. Em casos de morte, já fora do caminhão, se dispensa o uso dos 

ganchos. Em continuidade, os suínos que apresentarem algum indício de 

enfermidade infecto-contagiosa, hipotermia (< 35,5°C) ou hipertermia (> 41°C), 

entre outros, devem ser destinados à necropsia mediante veredicto do AFFA.  
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Figura 23 - Figura 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.7 SALA DE NECROPSIA 

 

A insensibilização dos animais necropsiados, quando necessária, é realizada através 

do método de eletronarcose, pelo uso de garfo manual (Figura 24), seguida de imediata 

sangria. Na sala de necropsia os animais são posicionados verticalmente, por sistema de nória, 

sendo o AFFA responsável por conduzir o procedimento, redigir laudo oficial apontando as 

principais lesões e alterações encontradas no animal, e, quando possível, a causa mortis. 

 

Figura 24 - Sala de necropsia (esquerda) e garfo de insensibilização móvel (direita). 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

Após necropsiado o cadáver e as vísceras do suíno são destinados por meio de chutes 

à coleta de resíduos, e posteriormente aproveitados para a fabricação de subprodutos não 

comestíveis.  
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3.8 ABATE 

Por definição, consiste na matança de animais, geralmente domesticados, para o 

uso alimentar e/ou de sua pele e couro. Refere-se também, por extensão, à matança visando 

limitar a população de uma espécie, eliminar animais considerados nocivos ou perigosos, ou 

parar a propagação da doença. O abate de animais para uso alimentar é composto por vários 

elos dentro da cadeia produtiva, divididos em momentos antes e depois da chegada dos 

animais ao frigorífico. No frigorífico os processos se subdividem em Zona Suja e Zona 

Limpa. 

 

3.8.1 Zona Suja  

Na parte interna do frigorífico, a primeira etapa do abate ocorre na chamada “Zona 

Suja”, área que determina o início da matança, onde ocorre a insensibilização, sangria, 

escaldagem, chamuscagem dos animais, entre outras etapas citadas abaixo. 

 

Fluxograma 2 - Etapas da Zona Suja. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

 

3.8.1.1 Condução para Área de Insensibilização 

 

Após o período de descanso e dieta hídrica dos suínos nas pocilgas, os animais são 

conduzidos em pequenos grupos pelo corredor central das pocilgas até alcançarem a área de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assass%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
https://pt.wikipedia.org/wiki/Couro
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insensibilização. A área de insensibilização é considerada um ambiente intermediário entre 

área externa e área interna do frigorífico, possuindo corredor de condução, de fluxo 

unidirecional, formado por estrutura de grades metálicas que conduzem o animal até o sistema 

Restrainer.  

Segundo a SEBRAE (2016), alguns suínos podem se excitar devido à mudança de 

ambiente ou pela maneira como se é realizado o manejo de locomoção, vindo a comprometer 

a qualidade de textura e coloração da carne, efeito indesejado chamado de Pale, Soft, 

Exudative (PSE). No manejo de condução até o Restrainer são utilizados utensílios como 

mangueiras de ar comprimido e bandeiras para condução dos animais até a entrada do 

equipamento, sendo o uso de bastão elétrico realizado quando se julga necessário. O choque 

elétrico varia de 40 a 50 volts, sendo preconizado seu uso somente nos membros posteriores, 

com duração máxima de 1 segundo (WSPA, 2010), visando estimular a movimentação para 

que o animal adentre o Restrainer.  

 

3.8.1.2 Insensibilização 

 

Segundo o Artigo 112. do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal (RIISPOA) de 2017, o abate de animais com o emprego de 

métodos humanitários só se é permitido quando utilizando-se prévia insensibilização, baseada 

em princípios científicos, seguida de imediata sangria, em anexo a isso cita-se também que a 

construção, instalações e os equipamentos dos estabelecimentos de abate, bem como o seu 

funcionamento devem poupar aos animais qualquer excitação, dor ou sofrimento;  

Por definição, “atordoamento” ou “insensibilização” é o processo aplicado ao 

animal, com o intuito de proporcionar rapidamente um estado de 

insensibilidade/inconsciência temporária, mantendo as funções vitais ativas até o momento da 

sangria. A insensibilização atualmente pode ser realizada através de métodos elétricos, 

eletronarcose ou eletrocussão, ou métodos de exposição à atmosfera controlada, câmaras de 

gás. A empresa faz uso de insensibilização elétrica por eletrocussão (sistema de três pontos), 

onde dois eletrodos são posicionados nas fossas temporais do animal e o terceiro posicionado 

entre a 4ª e 5ª costela, do lado esquerdo do corpo. Esse método é irreversível e garante uma 

maior segurança na insensibilização, uma vez que pode levar a fibrilação ventricular e a morte 

do animal (DALLA COSTA, 2015). 

Para obter o máximo de eficiência durante o processo de insensibilização elétrica 
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preconiza-se a imobilização dos suínos, visando o melhor posicionamento dos eletrodos 

durante a aplicação do choque. Tendo isso em mente, a utilização de sistemas de contenção é 

bem vista no momento da insensibilização. A empresa dispõe de sistema de restrainer de 

contenção, composto por esteiras posicionadas em forma de “V”, que imobilizam o animal 

pela lateral do corpo, levando-o até o local de posicionamento dos eletrodos e consequente 

aplicação do choque. Os eletrodos são posicionados manualmente no suíno no final do 

aparelho.  

Posicionado ao meio do restrainer há um sistema de aspersão de água que tem como 

objetivo molhar o dorso do animal visando uma melhor eficiência do choque no momento da 

insensibilização (Figura 25). Preconiza-se constante manutenção e monitoramento para 

garantir o bom funcionamento do equipamento e uma insensibilização.  

 

Figura 25 - Sistema pré-restrainer de aspersão de água. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

 

A empresa utiliza o método de eletrocussão, sistema de três pontos, para 

insensibilização dos animais, ilustrado na Figura 26. O choque é realizado manualmente por 

operador habilitado, possuindo tempo de duração entre 4 e 8 segundos, onde a tensão e a 

corrente elétrica são ajustadas conforme o tamanho do animal ao decorrer do abate e da troca 

de lotes. O sistema dispõe de corrente de alta Voltagem e baixa Amperagem, sendo usado na 
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cabeça de 0,5 a 2,0 Amperes / 350 a 750 Volts e no terceiro ponto, cardíaco, de 0,5 a 2,0 

Amperes / 60 a 120 Volts. A grande variação de condução elétrica se deve a uma maior 

possibilidade de variação de intensidade de choque. 

 

Figura 26 - Animal no restrainer. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.1.3 Sangria 

 

Após a insensibilização os animais deslizam para uma mesa composta por tubos 

denominada “mesa de sangria”, onde o funcionário encarregado pela realização da sangria 

observa alguns pontos da consciência do animal visando comprovar a eficácia da 

insensibilização, a exemplo: respiração rítmica, vocalização, movimentos corporais 

voluntários, reflexo corneal, contração e hiperextensão muscular (fase tônica e clônica), entre 

outros.  

Uma vez que animal apresente algum sinal incompatível com a completa 

inconsciência, o sangrador realiza um segundo choque, com insensibilizador móvel (garfo 

manual), idêntico ao utilizado na sala de necropsia, e afere novamente os parâmetros de 

consciência. Estando o animal devidamente insensibilizado e inconsciente se é realizada a 

sangria deste.   
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“Sangria”, por definição, é o ato ou efeito de sangrar, consiste na secção dos grandes 

vasos da base do coração, na entrada do peito do animal, proporcionando um rápido 

extravasamento do sangue e consequente morte do animal por parada cardiorrespiratória. Por 

legislação preconiza-se um tempo de sangria de 30 a 60 segundos após insensibilização. A 

sangria pode ser realizada em sentido vertical ou horizontal, devendo durar de 3 a 5 minutos, 

sem que haja qualquer atividade simultânea. No frigorífico em questão realiza-se sangria com 

o animal posicionado horizontalmente (Figura 27), método de eficiência comprovada, 

reduzindo a incidência de carne PSE (LUDTKE et al., 2006). 

 

Figura 27 - Animais sangrados em posição horizontal sob a mesa de sangria. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

O sangue proveniente do processo de sangria é escoado na canaleta de sangria, 

estrutura localizada abaixo da mesa de sangria, e conduzido por chutes até um tanque de 

estocagem, onde sofre um processo de pasteurização e coleta por empresa terceirizada. 

Simultaneamente ao choque o restrainer libera uma solução anticoagulante na canaleta de 

sangria, que, quando em contato com o sangue, impede a formação de coágulos sanguíneos 

nas tubulações de condução e no tanque de estocagem do sangue.  

Ao fim da esteira de sangria os animais são pendurados pelo membro pélvico 

esquerdo em um sistema de ganchos e içados para a nória (sistema de transporte aéreo, 

mecanizado ou manual, utilizado no abate), como ilustrado abaixo pela Figura 28, dando 
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continuidade às atividades do abate.  

 

Figura 28 - Animais alocados nas nórias após sangria. 

    
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.1.4 Escaldagem 

 

Os suínos, após sangria, seguem para uma primeira lavagem, onde ocorre a retirada 

do sangue e sujidades remanescente nos animais. Após lavagem estes entram na etapa de 

escaldagem.  

 

Figura 29 - Lavagem dos animais pré-escaldagem. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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A escaldagem é um processo que auxilia na fase de remoção das cerdas, tendo em 

vista a abertura dos poros da pele, e na redução da carga microbiana presente nos animais 

(MELLO JUNIOR, 2004). A etapa em questão consiste na passagem destes por um corredor 

fechado, composto por vários canos que lançam jatos de água nos suínos durante 4 a 5 

minutos a uma temperatura média de 63ºC. 

Uma escaldagem eficiente está associada a uma manutenção e verificação constante 

da temperatura da água, para que essa seja adequada durante todo o tempo em que os suínos 

permanecerem no corredor de escalda, de maneira a não gerar lesões ou queimaduras na pele 

nos mesmos, como ilustrado na figura abaixo. 

 

Figura 30 - Lesões de escaldagem excessiva em carcaça. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

 

3.8.1.5 Depilação 

 

Ao saírem do corredor de escaldagem os animais caem automaticamente na 

depiladeira. A etapa de depilação dura cerca de 50 segundos e é nela que ocorre a remoção 

das cerdas dos suínos. A depilação se dá através de lâminas giratórias de borracha e é 

constantemente monitorada, visando evitar casos de mutilações ou remoção ineficiente das 
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cerdas. Os resíduos provenientes da depilação são coletados através de chutes específicos e 

retirados do frigorífico diariamente por uma empresa terceirizada.  

 

Figura 31 - Animais após etapa de depilação. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

Figura 32 - Mutilações em carcaças provenientes de falha no processo de depilação. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

 

Após depilação os animais caem novamente em uma esteira onde são novamente 

pendurados por ambos os membros posteriores no balancim por uma equipe de 4 operadores e 

seguem para a próxima etapa da linha de abate. 
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3.8.1.6 Chamuscagem e Toalete Final da Zona Suja 

 

Já pendurados os animais entram na etapa de chamuscagem, realizada manualmente 

por uma equipe de 4 operadores. A chamuscagem consiste na flambagem dos animais 

visando, assim como na escaldagem, a diminuição da contaminação bacteriana destes 

(LORETZ; STEPHAN; ZWEIFEL, 2011). 

O processo ocorre de maneira intercalada com o toalete final da zona suja, sendo a 

chamuscagem dividida por região da carcaça em quatro fases. A primeira fase é realizada em 

região de membros posteriores, consecutivamente em região média (abrangendo o peito, 

abdômen e lombar), região de membros anteriores e por fim na cabeça. Cada fase é sucedida 

por uma etapa de toalete na região onde se realizou a chamuscagem, sendo a última (da 

cabeça) utilizada também para a remoção da orelha média, através do Trimmer, totalizando 

quatro toaletes ao final do processo. A orelha média deve ser removida pois é considerada um 

contaminante na área limpa. 

O objetivo dos toaletes é a remoção de cerdas remanescentes, principalmente na 

região da cabeça (local de difícil acesso das máquinas de depilação). Os fragmentos retirados 

são depositados em monoblocos vermelhos e destinados ao setor de resíduos.  

 

Figura 33 -Área de chamuscagem e toalete. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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Os animais livres de contaminação e eventuais inconformidades passam pela última 

lavagem, adentrando a área de zona limpa para continuidade do abate. 

 

3.8.2 Zona limpa  

 

A zona limpa compreende principalmente a evisceração dos animais e a tipificação 

das carcaças, sendo também o local onde ocorrerão as etapas de inspeção Post mortem por 

parte dos AFFA’s e Auxiliares de Inspeção. 

O Fluxograma 3 ilustra as etapas da zona limpa bem como a ordem das linhas de 

inspeção e os possíveis destinos das carcaças destinadas ao Departamento de Inspeção Final.  
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Fluxograma 3 - Etapas da Zona Limpa. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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3.8.2.1 Exposição da língua 

 

Em um primeiro momento da carcaça na zona limpa ocorre a secção ventral da 

região cervical até o diafragma e exposição da língua através da abertura, visando auxiliar na 

etapa posterior de evisceração. 

 

3.8.2.2 Oclusão do Reto 

 

A etapa de oclusão do reto é realizada por 2 funcionários da linha de abate com o 

intuito de evitar a contaminação das carcaças pelo extravasamento de fezes provenientes do 

mesmo. A extração é realizada através de uma pistola pneumática que faz a sucção do órgão 

para fora de sua cavidade. O reto então é passado manualmente para um segundo operador da 

linha, que ensaca e amarra sua extremidade com plástico, visando vedação do lúmen, e 

posteriormente reposiciona o órgão em seu local de origem.  

Esse ponto do abate é considerado um Procedimento Sanitário de Operação (PSO), 

sendo observado por funcionários da empresa e supervisionado por agentes do serviço de 

inspeção, estes responsáveis por avaliar situações de contaminação cruzada, causadas 

principalmente pelo operador da pistola pneumática de extração, entre as carcaças. 

Estima-se que o procedimento de oclusão do reto chega a impedir em até 75% a 

contaminação bacteriana, principalmente por Salmonella sp., agente responsável por 

infecções alimentares em humanos (SEIXAS et al., 2009).   

 

3.8.2.3 Corte Parcial da Região da Cauda e Remoção dos Testículos 

 

A etapa seguinte consiste em um recorte realizado em região perianal, ao redor da 

cauda, objetivando a remoção dos testículos, quando macho, e o desprendimento parcial da 

cauda, evitando com que a mesma seja seccionada no momento da serragem medial da 

carcaça. 

A Figura 34 ilustra, da direita para a esquerda respectivamente, a área e a disposição 

das carcaças no momento da remoção da língua, da oclusão do reto e do corte parcial da 

cauda. 
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Figura 34 - Etapas iniciais da zona limpa. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

  

3.8.2.4 Abertura Abdominal e Corte da Nuca  

 

Posteriormente realiza-se a abertura abdominal das carcaças, através de corte 

longitudinal referenciado através da linha alba, seguida da exposição das vísceras. 

Simultaneamente a essa etapa realiza-se o corte da nuca e consequente desarticulação da 

cabeça. O corte da nuca é realizado manualmente com uso de faca. O funcionário da linha 

rompe a articulação vertebral atlanto-occipital, deixando a cabeça ainda dependurada na 

carcaça para posterior inspeção.  

Figura 35 - Corte da nuca na zona limpa. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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3.8.2.5 Inspeção da Cabeça e Papada 

 

A primeira linha de inspeção realizada é a da cabeça e papada. São utilizados dois 

auxiliares de inspeção nessa fase. O primeiro auxiliar é encarregado por inspecionar os 

linfonodos cervicais da papada, identificando possíveis alterações ganglionares que possam 

indicar algum quadro de inflamação ou infecção, além de realizar a observação da coloração 

dos tecidos adjacentes e quadros de lesões cranianas e/ou cervicais.  

O segundo auxiliar analisa visualmente toda a cabeça do animal, observando a 

coloração das mucosas atentando-se para a cavidade nasal e oral, onde ocorre a maior 

incidência de descarte devido a contaminação por conteúdo gástrico. Este também é 

encarregado por seccionar os músculos masseteres e pterigoideos, expondo a musculatura 

para a visualização de cisticercose e sarcosporidiose, como vigente em legislação.  

 

Figura 36 - Inspeção de cabeça e papada. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.6 Remoção e Alocamento das Vísceras  

 

Após realizada a inspeção da cabeça e da papada a carcaça segue para o local onde 

ocorre a remoção das vísceras, brancas (pâncreas, intestino, baço, estômago e bexiga) e 

vermelhas (pulmão, coração e língua) respectivamente, o fígado e os rins são alocados 

juntamente com as vísceras vermelhas. As vísceras então são dispostas em bandejas de inox 

distintas, brancas em uma e vermelhas em outra, destinadas às linhas de inspeção. As 
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bandejas encontram-se presas a uma esteira móvel, tendo seu movimento relacionado ao 

movimento da linha de abate, mantendo sempre a correlação das vísceras com sua carcaça de 

origem presente na nória. 

 

3.8.2.7 Inspeção de Vísceras  

 

Os auxiliares de inspeção do Serviço Federal ficam posicionados ao longo da linha 

inspeção com as bandejas de vísceras dispostas a sua frente, como ilustrado pela Figura 37. A 

fiscalização dos órgãos é realizada nesta etapa, visando certificar a inocuidade dos mesmos. 

Caso venha a se identificar alguma doença ou alteração às partes afetadas são descartadas e a 

alteração é tabelada pelos auxiliares. Cada órgão avaliado possui uma tabela de afecções 

específica que permite contabilizar as causas das condenações.  

 

Figura 37 - Linhas de Inspeção de vísceras brancas e vermelhas. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

Em alguns casos os órgãos podem vir a apresentar lesões suspeitas, que podem 

apresentar alguma relação patológica com a carcaça, neste caso se identificam as partes 

afetadas através de chapas vermelhas e as vísceras são desviadas para o Departamento de 

Inspeção Final para uma inspeção mais acurada.  

As vísceras aprovadas pela inspeção são encaminhadas através de chutes para a sala 

de miúdos internos, onde serão processadas, pesadas e destinadas à comercialização. Quando 
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alguma víscera é decretada inapta pela Inspeção Federal, esta permanece na bandeja, o que 

indica que não poderá ser utilizada para a comercialização. Ao alcançarem o fim da esteira as 

vísceras condenadas caem em chutes e são destinados ao setor de processamento de 

subprodutos. O Fluxograma 4 ilustra a ordem utilizada para inspeção dos órgão no frigorífico 

onde realizou-se o estágio. 

 

Fluxograma 4 - Linhas de Inspeção - Vísceras Brancas e Vermelhas. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.7.1 Inspeção dos Rins e da Língua  

 

Em um primeiro momento das linhas de inspeção de vísceras são inspecionados o 

rim e a língua. A empresa não faz uso comercial dos rins, porém mantém normalmente a 

inspeção deste órgão em linha, como vigente em legislação. O rim deve ser avaliado 

conforme sua coloração, aspecto, volume e consistência. Caso julgue-se necessário são 

realizados cortes sob o parênquima visando avaliar o córtex e a medula. As principais lesões 

encontradas na inspeção dos rins são cistos urinários, nefrites e congestões, devendo os órgãos 

que apresentarem esta condição serem descartados.  

A língua é inspecionada pelo mesmo auxiliar de inspeção, onde este faz uma 

avaliação externa do órgão e realiza um corte longitudinal profundo na porção ventral para 
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pesquisa de cisticercose e sarcosporidiose. Outros descartes que podem ocorrer são 

decorrentes de contaminações e eventuais abcessos.  

A Figura 38 ilustra algumas das principais lesões encontradas na linha de inspeção 

dos rins e da língua. 

 

Figura 38 - Rins com lesões características de cisto renal, nefrite e neoplasia, respectivamente, 

da esquerda para à direita.

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.7.2 Inspeção dos Pulmões  

 

O próximo órgão inspecionado é o pulmão. Após realizado exame visual se é feita a 

palpação deste. Posteriormente seccionam-se os gânglios apicais a procura de afecções. Além 

disso, os pulmões são incisados na base do brônquio, a fim de visualizar a luz bronquial, e 

longitudinalmente no lobo pulmonar caudal esquerdo e direito, a fim de visualizar o interior 

do parênquima. A presença de pneumonia enzoótica, abscessos, congestão, enfisema, 

aspiração de sangue, linfadenite ou contaminação implicam na condenação do órgão. A 

Figura 39 ilustra alguns dos achados patológicos de linha dos pulmões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

Figura 39 - Pulmões com lesões características de pneumonia (esquerda) e pneumonia 

enzoótica (direita). 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.7.3 Inspeção de Vísceras Brancas  

 

Essa linha consiste na inspeção dos intestinos, baço, pâncreas, estômago e bexiga 

bem como na verificação dos gânglios mesentéricos através da secção e observação. Quando 

presente o útero também é avaliado nesta etapa através da visualização e da palpação. O útero 

que porventura apresentar metrite, gestação avançada ou algum tipo de contaminação por 

conteúdo fecal, deve ser descartado. 

Os auxiliares são encarregados pela identificação de alterações na superfície das 

estruturas e, quando necessário, todas as vísceras podem ser condenadas. A condenação mais 

frequente na linha de inspeção de vísceras brancas é devido a enterites, porém quadros de 

esplenomegalia, congestões e contaminações também podem levar a condena.  

A Figura 40 ilustra alguns dos achados de linha das vísceras brancas. 

 

Figura 40 - Alças intestinais com quadro característico de enterite (esquerda) e contaminação 

fecal por rompimento de alça intestinal (direita). 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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3.8.2.7.4 Inspeção do Coração  

 

Na linha de inspeção do coração inicialmente é realizada uma incisão no lado 

esquerdo, compreendendo da base até o seu ápice, seccionando também a parede 

interventricular e os vasos da base. Após secção utiliza-se um chuveiro com água corrente 

(38-40°C) para lavagem do órgão, permitindo uma melhor visualização de estruturas como o 

endocárdio e as válvulas cardíacas internas. No coração as principais causas de condenas são 

contaminação, pericardite e endocardite. A Figura 41 ilustra a lavagem do coração durante 

inspeção e achado patológico de pericardite. 

 

Figura 41 - Lavagem do coração na linha de inspeção (esquerda) e lesão característica de 

pericardite (direita). 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

 

3.8.2.7.5 Inspeção do Fígado  

 

Na inspeção do fígado o auxiliar de inspeção observa os lobos hepáticos e o 

parênquima do órgão como um todo, realizando a palpação e, principalmente, a compressão 

dos ductos biliares visando constatar desobstrução. O fígado pode vir a apresentar uma gama 

de lesões que resultaram em condena. As principais avaliadas são abcesso, cirrose, 

linfadenite, congestão, contaminação, migração larval e perihepatite. A figura 42 ilustra 

alguns dos principais achados patológicos de fígado nas linhas de inspeção. 
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Figura 42 - Fígado apresentando quadro característico de congestão (A), hepatite (B), 

neoplasia (C) e migração larval (D)

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.8 Serragem das Carcaças 

 

Simultaneamente às linhas de inspeção das vísceras a carcaça, já eviscerada, segue 

então para a área onde ocorre seu corte longitudinal completo (do rabo até a papada), 

referenciado pela coluna vertebral, dividindo-a em duas metades equivalentes. A serra é 

esterilizada em água a 82,2°C após a secção de cada carcaça, visando a eliminação de 

qualquer tipo de contaminação. O rabo, anteriormente recortado, permanece pendurado junto 

a uma das metades. 

Figura 43 - Serragem das carcaças na zona limpa. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

A B 

C D 



64 

 

3.8.2.9 Inspeção de Carcaça 

 

Após a divisão das carcaças cabe a um auxiliar do Serviço Federal realizar a 

inspeção das duas metades, onde se é verificado o aspecto, coloração, estado geral de nutrição 

do animal, qualidade da pele, lacerações, tecido adiposo e massas musculares.  

Durante a inspeção também ocorre a secção dos linfonodos inguinais e 

retromamários. Quando identificada, por parte do auxiliar de inspeção, alguma anormalidade 

a carcaça é marcada com um corte horizontal abaixo do pernil, identificação que designará 

que esta deverá ser desviada para o DIF para sofrer uma avaliação mais acurada. 

 

Figura 44 - Linha de inspeção de carcaças (esquerda) e carcaça marcada para desvio para o 

DIF (direita). 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.10 Numeração e Desvio de Carcaças para o DIF 

  

Após completa inspeção as carcaças seguem pela nória até alcançarem a área de 

numeração e desvio. Nessa fase um funcionário da empresa realiza a contabilização, 

marcação da numeração nas carcaças bem como o desvio para o DIF daquelas identificadas 

na etapa anterior.  
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Figura 45 - Área de numeração e desvio de carcaças para o DIF. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.11 Departamento de Inspeção Final (DIF) 

 

As carcaças oriundas do abate de emergência bem como aquelas que apresentaram 

alguma inconformidade, seja em sua estrutura ou em suas vísceras, são desviadas para o 

Departamento de Inspeção Final. O DIF, ilustrado na Figura 46, consiste em uma ramificação 

da linha de abate, local isolado das outras atividades, de acesso exclusivo da Inspeção Federal, 

onde se é realizada uma avaliação minuciosa das carcaças e vísceras que podem vir a 

apresentar risco à saúde pública. O AFFA realiza a avaliação da carcaça e das vísceras como 

um todo, seguindo os mesmos princípios das avaliações na linha de abate e define o destino 

final das mesmas. 

Figura 46 - Departamento de Inspeção Final. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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Os possíveis destinos para as carcaças avaliadas no DIF são: liberadas ao consumo, 

liberação parcial (onde se condena apenas uma região da carcaça, liberando-se o resto), 

liberação condicional por tratamento térmico mínimo de 72ºC (onde a carcaça é destinada a 

produtos cozidos e se tem a condenação da cabeça, das costelas e dos miúdos interno e 

externos). As carcaças destinadas ao tratamento térmico são identificadas através da 

realização de carimbagem oficial da Inspeção Federal, ilustrada na Figura 47, sendo estas 

desviadas para a câmera de equalização de sequestro onde após atingirem temperatura 

adequada de 7ºC passam pela fase de armazenamento e desossa exclusiva, separada das 

carcaças liberadas. O último destino possível é a condenação total da carcaça (onde esta será 

destinada para o setor de resíduos e fabricação de subprodutos).  

 

Figura 47 - Carcaça com carimbagem oficial indicando condenação para tratamento térmico 

(A). Carimbo de condena para tratamento térmico de uso exclusivo da inspeção federal (B). 

   
Fonte: O Autor (2019). 

 

Durante a realização do estágio os maiores motivos de desvio de carcaças para o 

Departamento de Inspeção Final foram aderências, fraturas, contusões, contaminações, 

pneumonias, peritonites e artrites, respectivamente. Durante os meses de agosto, setembro e 

outubro, ao todo foram desviadas 50.213 carcaças, correspondendo a 27,7% do total, como 

ilustra o Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Porcentagem de carcaças desviadas para o DIF durante os meses de agosto, 

setembro e outubro de 2019. 

 
Fonte: Adaptado de SIF 828 (2019). 

 

3.8.2.12 Remoção do Unto 

 

Em continuidade a carcaça segue para a fase de remoção do unto. O unto é retirado 

em duas etapas, a primeira manual, onde um funcionário remove manualmente parte do unto e 

a segunda automática, onde um funcionário remove o unto remanescente por meio de um 

extrator giratório com ganchos, sendo o produto removido processado e comercializado para 

consumo humano, por indústrias terceirizadas.  

 

Figura 48 - Área de remoção do unto. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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3.8.2.13 Remoção dos Miúdos Externos e Cabeça  

 

Após remoção do unto são retirados os pés, as mãos, o rabo e a cabeça do suíno, 

sendo estes destinados à sala de miúdos externos. Para tal remoção faz-se uso de tesouras 

automáticas, esterilizadas a cada 2 carcaças com água em temperatura de 82,2°C. 

 

Figura 49 - Área de remoção dos miúdos externos. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.14 Toalete final e Remoção da Medula 

 

A carcaça na nória, após remoção dos miúdos externos, passa pela fase de toalete 

final, onde se é realizada a remoção da pele, gordura e glândulas excedentes bem como a 

remoção da medula, esta que se dá em duas fases, manual e mecanizada. A toalete final tem 

como objetivo a remoção de estruturas indesejáveis remanescentes e a modelagem final da 

carcaça adequando-a aos padrões de qualidade da empresa. 

 

3.8.2.15 Tipificação  

 

A tipificação é a etapa onde se avalia a qualidade da carcaça. Com a tipificação a 

indústria determina o pagamento das carcaças proporcional ao rendimento de carne. Para 

realizar essa atividade faz-se uso de uma pistola eletrônica, conhecida como Pistola de 

Henessy, inserida na Área de Olho de Lombo (AOL), entre a 12ª e 13ª costela, onde é 

possível medir a porcentagem de gordura e de músculo de cada carcaça.  

Ainda na tipificação é realizada a pesagem da carcaça limpa, através de uma balança 

anexa à nória. Ao final da nória as carcaças são submetidas a um processo final de lavagem 



69 

 

através de duchas automáticas e seguem rumo às câmaras de choque.  

 

Figura 50 - Tipificação da carcaça. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.16 Câmara de Choque 

 

Após saírem da área de abate as carcaças entram em um túnel de congelamento 

rápido, conhecido como “Câmara de Choque”, onde ficam girando lentamente nos trilhos por 

cerca de 70 minutos. A temperatura no túnel se estabelece em torno de -12°C, visando uma 

rápida queda de temperatura das carcaças, auxiliando assim na fase de maturação da carne. 

  

Figura 51 - Carcaças em câmaras de choque. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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3.8.2.17 Câmaras de Estabilização 

 

Para que ocorra o rigor mortis e consequentemente haja a transformação do músculo 

em carne, as carcaças são armazenadas nas camadas “Câmaras de Equalização”, com 

distância de 20 centímetros umas das outras, onde permanecem até atingirem temperatura 

inferior ou igual a 7°C.  

A planta frigorífica onde se realizou o estágio curricular dispõe de um total de 6 

câmaras de estabilização com um armazenamento em conjunto de aproximadamente 3000 

carcaças simultaneamente. O tempo médio de permanência nas câmaras de equalização é de 

cerca de 22 horas, sendo que, após atingirem a temperatura estipulada, liberam-se as carcaças 

para a etapa de desossa. A verificação da temperatura é realizada por amostragem, medida 

geralmente na parte interna do pernil.  

 

Figura 52 - Carcaças em câmara de estabilização. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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Figura 53 - Verificação da temperatura da carcaça em câmara de estabilização. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.18 Mezanino 

 

Após saírem das câmaras de equalização, as carcaças passam por um túnel onde 

recebem toalete e novamente é aferida sua temperatura, comprovando o estado de 7ºC ou 

menos. Em continuidade, estas seguem até a área do mezanino, onde serão fracionadas. O 

fracionamento das carcaças ocorre, pois, a unidade frigorífica em questão não comercializa 

carcaças inteiras.  

Na área do Mezanino são realizados os cortes das meias carcaças e a consequente 

separação e destinação destes, através de chutes, para as mesas da sala de desossa. Cada meia 

carcaça é dividida em 7 porções (paleta, pernil, sobrepaleta, pele da paleta, carré, barriga e 

papada), cada porção recebe uma toalete específica (remoção da pele, gorduras e outras 

estruturas indesejáveis). Os resíduos do Mezanino são destinados através de chutes à área de 

coleta de resíduos da empresa. 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Figura 54 - Área do mezanino. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.19 Desossa 

 

Os cortes provenientes do mezanino chegam através de chutes na sala de desossa. A 

sala é climatizada com temperatura média de 11ºC, sendo composta por 4 mesas paralelas. Na 

mesa de número 1 é desossado o pernil, na mesa de número 2 a barriga e pele da paleta, na 

mesa de número 3 o carré e a sobrepaleta e na mesa de número 4 a paleta e a papada. Todos 

os ossos, gorduras e retalhos são destinados (por bandejas) para a área de coleta de resíduos 

da empresa.  

Ainda na sala de desossa a Inspeção Federal faz-se responsável por realizar o 

monitoramento das condições de temperatura e higiene do setor, de forma aleatória, podendo 

fiscalizar também o acúmulo de produtos e resíduos nas mesas, estes expostos à perda de 

temperatura.  

Depois de fracionados são realizados os cortes específicos, a empresa em questão 

tem como principais cortes o carré (com ou sem vértebra), lombo, filezinho, costela de lombo, 

ponta de costela, sobrepaleta, barriga (com ou sem pele), pele, cartilagem das costelas e 

escápulas, gorduras, papada e os retalhos para industrialização. Os cortes então podem ser 

destinados para o setor de industrializados ou embalagem, a exemplo: pernil, para a sessão de 

industrializados (fabricação de presunto) ou para a sessão de embalagem onde será disposto 
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em sacos de polietileno (embalagem primária) e em seguida em caixas de papelão 

(embalagem secundária) para estocagem sob congelamento a -18°C.  

 

Figura 55 - Sala de desossa. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.8.2.20 Expedição e Recebimento de Insumos 

 

Os cortes de carcaça bem como os produtos industrializados são carregados em 

caminhões isotérmicos para expedição. Os produtos congelados obedecem à temperatura 

mínima de -18ºC (exportação) e de -12ºC (mercado interno), já os resfriados devem estar em 

temperatura de 0°C a 7°C no máximo.  

Para que os produtos possam ser carregados é necessário que o caminhão seja 

liberado pelo SIF, responsável por inspecionar as condições de embarque, a exemplo: 

temperatura do caminhão, temperatura do produto, higiene e manutenção dos caminhões, 

entre outros.  

Além da liberação de cargas, é de responsabilidade do Serviço Oficial, o 

monitoramento do recebimento de matéria prima. São recebidas matérias primas para a 

fabricação de produtos cárneos industrializados, que devem atender os requisitos de 

temperatura e validade mínimos estipulados. O serviço também fica encarregado por conferir 



74 

 

os Certificados Sanitários da carga, antes do recebimento, descarregamento e armazenamento 

no frigorífico.  

Após a expedição dos produtos se tem o fim de um ciclo de abate. Os ambientes 

mencionados a seguir são setores anexos à linha e têm seus processos realizados 

simultaneamente ao abate. O frigorífico onde foi realizado o estágio possui um sistema de 

produção vertical, estando a linha de abate no último andar e as salas de processamento e 

tratamento de matérias e resíduos em andares inferiores, sendo todas interligadas através de 

chutes atuantes por gravidade. 

 

3.8.3 Setores Anexos à Linha de Abate 

 

3.8.3.1 Triparia 

 

A triparia consiste em um setor da indústria destinado a realização do processamento 

e a salga das vísceras brancas. A estrutura é composta por 4 salas, onde ocorrem os processos 

de recebimento, lavagem, toalete, tratamento, classificação e salga das estruturas. 

 

3.8.3.2 Processamento das Vísceras Brancas 

 

Em um primeiro momento as vísceras brancas caem nas mesas da primeira sala da 

triparia, onde ocorre a separação do reto e da bexiga, estes são submetidos a processos de 

toalete e higienização, sendo destinados posteriormente à sala de miúdos cozidos. As vísceras 

grossas e finas bem como o baço e estômago seguem na linha da triparia. Em um segundo 

momento ocorre a remoção, toalete, abertura e limpeza do estômago, e subsequente descarte 

do baço. O estômago então passa por processamento em centrífuga durante 6 minutos, a 

primeira metade em água quente (85ºC) e a outra metade em água em temperatura ambiente. 

Após centrífuga o estômago, assim como a bexiga e o reto, é destinado à sala de miúdos 

cozidos para continuação do processamento. 

Os intestinos por fim são separados, distintos em grosso e fino, e passam por etapa 

inicial de inversão e remoção do conteúdo interno e mucosa. Tendo em vista o estado de 

apresentação das vísceras intestinais realiza-se a secção do omento e abertura destas de modo 

a se formar um cordão uniforme. A abertura é realizada manualmente nas vísceras grossas, 

com auxílio de faca, e simultaneamente ao processo se realiza uma segunda toalete e limpeza 
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destas. As vísceras grossas por fim passam por uma nova lavagem e seguem para uma nova 

sala onde é realizada a etapa de metragem. A metragem divide as vísceras em cordões de 

aproximadamente 2 metros e 15 centímetros, estes então agrupados e destinados à salga.  

As vísceras finas são abertas de forma mecanizada e seguem para a sala de 

beneficiamento de tripas. Na sala de beneficiamento é realizada a lavagem e remoção de 

conteúdo interno, bem como a lavagem e remoção da mucosa. As vísceras então passam por 

um processo de classificação e metragem, sendo dividas em grupos de acordo com seu 

comprimento (1 ou 4 metros) e diâmetro (30 ou 35 milímetros), estes agrupados e destinados 

também à salga. 

 

3.8.3.3 Sala de Salga 

 

Na sala de salga ocorre um tratamento prévio nas vísceras finas que consiste na 

imersão destas em hipoclorito de sódio visando diminuição de contaminação. Após realizado 

o tratamento os intestinos, grossos e finos, são despejados em tanques de salga distintos, onde 

se utiliza proporção de 1:1 na relação sal:víscera (em kg). Após salga as vísceras finas devem 

passar por um período de cura de 5 dias antes de serem liberadas à comercialização, já as 

grossas necessitam apenas de 1 dias de período de cura. Ao completar o tempo da cura os 

produtos então estão prontos para expedição. 

 

3.8.3.4 Área de Processamento de Miúdos Internos 

 

A área de processamento de miúdos internos é dividida em dois setores, a sala de 

miúdos cozidos (processamento de vísceras brancas), e a de processamento de vísceras 

vermelhas. As vísceras brancas processadas são o reto, o estômago e a bexiga, provenientes 

da triparia, e as vermelhas compreendem a língua, o coração, a aorta e o diafragma. O 

pulmão, fígado, baço e rins são destinados ao ponto de coleta de resíduos da empresa. 

Na sala de miúdos cozidos se realiza o processamento das vísceras brancas 

provenientes da triparia. Em um primeiro momento ocorre o cozimento dos órgãos em um 

chiller com água a 90ºC. Cada órgão possui um tempo de permanência, sendo que o do 

estômago é de 9 minutos, o do reto de 5 a 9 minutos e o da bexiga de 3 a 9 minutos. Tanto a 

temperatura da água do equipamento quanto a das vísceras é medida e controlada 

frequentemente pelo funcionário responsável pelo processo. Após saída do chiller as vísceras 
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devem apresentar temperatura mínima 71ºC, sendo estas dispostas em tanques de resfriamento 

e posteriormente destinadas ao setor de embalagem e expedição.  

O processamento da língua, coração, aorta e diafragma é realizado na sala de miúdos 

internos. Em um primeiro momento se tem a separação destes e distribuição de cada um para 

sua respectiva área de processamento. Posteriormente se realiza a toalete das estruturas e 

classificação das mesmas de acordo com sua qualidade e integridade, destinando-as para o 

setor de embalagem e expedição para mercado interno e externo de acordo com classificação. 

 

3.8.3.5 Área de Processamento de Miúdos Externos  

 

Como mencionado os miúdos externos seguem através de chutes até alcançarem a 

área de processamento de miúdos externos. O setor dispõe de uma sala para remoção da pele e 

processamento da cabeça e uma para processamento de pés, mãos, máscaras simples, orelhas 

e rabos.  

Na primeira sala, fase de processamento da cabeça, tem-se o recebimento e remoção 

completa, através de coreamento manual com faca, da máscara do crânio. A máscara 

completa então é seccionada em orelha, focinho e máscara simples, sendo as partes 

seccionadas então encaminhadas para a sala seguinte onde sofrem um processo de toalete. As 

partes então são submetidas também a processo de chamuscagem. A destinação de focinhos 

ou não para a chamuscagem se dá através de julgamento da eficácia da toalete manual 

realizada. As máscaras simples, orelhas e focinhos, devidamente processados, são então 

classificados de acordo com sua qualidade aparente e destinados ao mercado externo ou 

interno. Após definição de destino as partes são por fim encaminhadas ao setor de embalagem 

e estocadas para expedição. 

A cabeça, sem máscara, simultaneamente ao processo anterior, segue então através 

de esteira rolante para a área de remoção de carne. A carne remanescente na cabeça possui um 

alto valor agregado, removida através de trimmer, esta é enviada para a sala de embalagem e 

expedição, sendo destinada em sua maioria à fabricação de produtos industrializados. 

Uma parte muito valorizada no processamento da cabeça é a etapa final que consiste 

na remoção da glândula pituitária. A glândula é removida cuidadosamente do crânio, por 

funcionário treinado, e destinada à exportação, utilizada para fins farmacêuticos, apresentando 

alto valor agregado. 

Na etapa de processamento os pés e mãos chegam através de chutes para 
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funcionários que realizam uma lavagem e toalete destes. Em seguida, segregadamente, os pés 

e as mãos são despejados em uma centrífuga para tratamento. Os miúdos após saírem da 

centrifuga são classificados de acordo com sua integridade e qualidade aparente, sendo 

posteriormente destinados ao mercado interno ou externo de acordo com classificação. Por 

fim os pés e as mãos sãos destinados através de chutes distintos para a sala de embalagem e 

expedição. 

Os rabos recebidos recebem toalete e são destinados a processamento em tanque de 

branqueamento com peróxido de hidrogênio, por tempo de 5 a 7 minutos. Após saída do 

tanque os mesmos são lavados, destinados à salga, embalagem e expedição para mercado 

interno. 

 

3.9 PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS  

 

A planta onde se realizou o estágio curricular possui, além do setor de abate, um 

setor de produtos industrializados, produzindo produtos frescais e industrializados cozidos 

como presuntos, apresuntados, mortadelas, linguiça calabresa, paio, portuguesa, salsichas e 

outros derivados cárneos de suínos, frango e mistos.  

A Inspeção Federal também apresenta atuação ativa dentro do setor de 

industrializados, fazendo-se responsável pelo monitoramento das linhas de processamento dos 

produtos, higiene das operações, operadores e ambientes bem como pelas formulações e 

métodos de preparo dos industrializados.  

O setor de produtos industrializados é dividido em duas grandes áreas de produção, 

área de produtos frescais e área de produtos cozidos, estas descritas a seguir. 

 

3.9.1 Área de Produtos Frescais 

 

Por definição os frescais são produtos cárneos industrializados, adicionados ou não 

de tecidos adiposos, ingredientes, em envoltório natural ou artificial, submetidos a processo 

tecnológico adequado, sendo que esses produtos não passam por tratamentos térmicos 

(cozimento). Os produtos frescais possuem um grande valor agregado entre os 

industrializados tendo em vista sua maior facilidade e velocidade de processamento e 

comercialização. A planta em questão trabalha principalmente com a fabricação de linguiça 

frescal, Toscana e Calabresa, produzindo semanalmente em média 110.000kg.  
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A industrialização e fabricação dos produtos frescais se inicia com a moagem da 

matéria-prima, podendo ser esta composta por carne de frango, carne suína ou mista. A 

moagem consiste no processo de subdivisão e transformação da matéria-prima “bruta” em 

partículas menores, proporcionando uma melhor homogeneização desta bem como uma maior 

exposição das proteínas. Após a etapa de moagem ocorre a mistura de condimentos e aditivos 

à matéria-prima processada. Os condimentos e aditivos variam de acordo com o produto 

frescal produzido. 

Após completa homogeneização da matéria-prima com os aditivos e condimentos o 

produto é transportado, por meio de chutes móveis, até a área de embutimento de frescais. O 

embutimento é realizado em tripa natural suína e tem seu padrão variado de acordo com o 

produto frescal produzido. 

Completo o embutimento os produtos são pesados, embalados e seguem para as 

câmaras de resfriamento, onde permanecerão até o momento da expedição. 

 

3.9.2 Área de Produtos Cozidos 

 

A área de produtos cozidos consiste em uma grande parte do setor de 

industrializados, sendo produzidos principalmente linguiças do tipo calabresa, paio e 

portuguesa, mortadela, salsicha, presunto e apresuntado, alcançando uma produção semanal 

média de 90.000kg. 

Nos produtos cozidos a produção é dividida, sendo uma subárea para presuntos, 

apresuntados, uma para as linguiças e outra para mortadelas e salsichas. 

No processamento de linguiças tem-se a industrialização das linguiças cozidas da 

mesma forma que das linguiças frescais, sendo estas submetidas a moagem, mistura e 

embutimento, podendo haver alteração nos condimentos, aditivos e forma de embutimento, de 

acordo com o produto em questão. Após embutidas as linguiças seguem para a etapa de 

cozimento onde permanecem de 4 a 6 horas em estufas de cozimento e defumação, sendo 

variável o tempo de permanência e processo de defumação, de acordo com as especificações e 

necessidade de cada produto. Após cozimento e defumação os produtos seguem então para as 

câmaras de pré-resfriamento, onde ocorre a diminuição inicial da temperatura e lavagem 

deste. A etapa consecutiva consiste em destinação destas para as câmaras de resfriamento, de 

onde os produtos serão destinados a embalagem final e expedição. 

O processamento de presuntos e apresuntados se inicia com a confecção da salmoura, 
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esta que posteriormente será injetada mecanicamente nos cortes cárneos utilizados como 

matéria-prima dos produtos em questão. Após realizada salga as matérias-primas são 

submetidas a processo de massagem mecânica visando a formação de um exsudato proteico, 

conhecido também como massa cárnea. A massa é realizada em um equipamento conhecido 

como tumbler e contribui para uma rápida difusão e retenção da salmoura bem como para o 

aumento da maciez e cor do presunto e apresuntado. Estudos demonstram que as propriedades 

funcionais das proteínas como solubilidade, viscosidade, aumento de retenção de água e de 

gordura são aumentadas quando utilizado o processo de tambleamento (KRAUSE; 

OCKERMAN; KROL, 1978).  

Após completo o processamento inicial a massa é submetida a um processo de cura, 

com duração de 12 a 72 horas, nos chamados tanques de cura. Concretizado este período se é 

realizado o processo de embalagem dos produtos seguido do cozimento (4 horas). O processo 

utilizado pela empresa, de realizar o cozimento de um produto dentro de sua embalagem 

principal, é denominado cook-in. O cook-in é um método amplamente utilizado dentro dos 

processos industriais tendo em vista as vantagens que este proporciona, a exemplo: maior 

coesão nas peças de carne; Aumento no rendimento do presunto e na vida útil; Diminuição 

das chances de contaminação por manipulação. 

Após cozimento os produtos são destinados para as câmaras frias e em algumas horas 

encontram-se prontos para expedição e consumo. 

As mortadelas e salsichas são produzidas em linhas distintas, disposta lado a lado. A 

linha de produção das mortadelas consiste na moagem da massa, mistura de condimentos e 

aditivos, de acordo com o tipo de mortadela (a empresa em questão produz 11 variações de 

mortadela), embutimento nas embalagens principais e cozimento dos produtos de 3 a 8 horas. 

Após cozidas as mortadelas são resfriadas em câmaras de frio e estão prontas para expedição 

e consumo. 

A linha de produção de salsichas consiste na moagem da matéria-prima, seguida da 

confecção, mistura da salmoura e embutimento. O embutimento se dá em tripas artificiais. 

Após embutidas as salsichas são submetidas ao cozimento seguido de resfriamento em estufa 

mecanizada. Já cozidas e resfriadas passam por processo de descasque, onde ocorre a remoção 

total dos envoltórios. Por fim, já descascadas, as salsichas são divididas, sendo uma parcela 

submetida à adição de corante e outra não, embaladas e estão prontas para expedição. 
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3.10 PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE  

 

O controle higiênico-sanitário dos alimentos de origem animal auxilia na prevenção 

de enfermidades de cunho alimentício, prejudiciais à saúde do homem, além de assegurar a 

qualidade dos produtos e reduzir desperdícios. A maneira mais eficaz de se atingir a 

segurança do alimento é a adoção e implementação de programas de autocontrole. 

Os programas de autocontrole consistem em uma exigência legal proposta pelo 

MAPA às indústrias frigoríficas, visando a fabricação de alimentos de maneira segura bem 

como a prevenção de possíveis falhas durante a manipulação e produção de produtos, 

garantindo assim a inocuidade e segurança do produto e do processo de produção como um 

todo. 

Chagas (2011) descreve que os alimentos podem sofrer processos de deterioração ou 

contaminação em função da incorreta manipulação, transporte, inadequação das instalações 

industriais, armazenamento, entre outros. Dentre os principais fatores relacionados incluem-se 

a não conformidade de temperatura e umidade exigidas para a conservação dos produtos no 

transporte, a manipulação e estocagem, a precariedade das instalações, que podem vir a 

possibilitar infiltrações de água de chuva, a presença de máquinas em mau estado de 

conservação, um processo de higiene deficiente, a presença de manipuladores de baixo nível 

técnico, a utilização de utensílios contaminados e/ou água de procedência suspeita/não tratada 

de acordo com os padrões de potabilidade, a utilização errônea de elementos nocivos à saúde 

ou substâncias de uso industrial como aditivos, conservadores, corantes, entre outros, a 

presença de artrópodes e roedores, entre outros. Em qualquer um desses casos, o risco à saúde 

é considerado iminente, podendo levar uma matéria-prima de elevada qualidade à 

condenação.  

Os programas de autocontrole encontram-se ligados principalmente a quatro áreas da 

produção: matéria-prima, instalações e equipamentos, pessoal e metodologia de produção. 

Todas essas se encontram interligadas, direta ou indiretamente, à qualidade higiênico-sanitária 

do produto final bem como às práticas de produção, instalações e maquinários no geral. Nesse 

contexto, a Inspeção Oficial fica encarregada por realizar uma avaliação criteriosa, contínua e 

sistemática durante suas verificações de rotina, visando conferir a implantação e manutenção 

dos programas de autocontrole da planta frigorífica em questão. 

Os programas se dividem em 14 Elementos de Inspeção (EI). 
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3.10.1 Elemento de Inspeção 01 - Manutenção das Instalações e Equipamentos Sem 

Contato Direto com o Produto 

No primeiro protocolo inclui-se a parte de iluminação da indústria, de captação de 

águas residuais do processo de produção e de calibração dos equipamentos.  

 

3.10.1.1 Iluminação 

Determina-se que a iluminação dos ambientes da indústria seja de boa intensidade e 

qualidade, não podendo haver áreas sombreadas ou escuras. As luminárias devem ser 

dispostas de forma a possibilitar uma iluminação uniforme em todo o ambiente. As luminárias 

devem possuir proteção para que em casos de quebra de lâmpadas não haja contaminação dos 

alimentos.  

O monitoramento acontece através do levantamento in loco dos níveis de 

luminosidade dos ambientes durante a jornada de trabalho. A medição é realizada através do 

luxímetro, aparelho que quantifica a quantidade de LUX no ambiente. A quantidade de LUX 

mínima para cada ambiente varia de acordo com o local em questão. Tamanho da sala e altura 

do pé direito são variáveis utilizadas para determinação do valor de luminosidade de cada 

local. 

 

3.10.1.2 Captação de Águas Residuais 

 

As águas residuais são águas provenientes do uso industrial acrescidas de substâncias 

presentes no processo. Estas constituem um fator de poluição muito importante, por esse 

motivo devem ser devidamente captadas e destinadas a tratamento adequado antes de serem 

descartadas. 

Em se tratando das águas residuais determina-se a avaliação de ralos e pisos 

responsáveis pela captação e escoamento destas, sendo o monitoramento realizado de forma 

diária, uma vez por turno, em 100% dos pontos de monitoramento e semanal em 100% dos 

pontos. 

 

3.10.1.3 Calibração de Instrumentos 

 

Calibração é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a 

relação entre valores indicados por um instrumento ou sistema de medição e os valores 
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correspondentes de uma determinada grandeza, por um padrão de referência. 

O objetivo da calibração periódica do instrumento de medição é assegurar que o 

mesmo não sofreu deterioração na exatidão de seus resultados bem como evitar que este seja 

utilizado quando existir significativa possibilidade de produção de resultados incorretos. 

Os instrumentais enquadrados no monitoramento de calibração abrangem 

termômetros, paquímetros, micrômetros, luxímetros, trenas, pHmetros, turbidímetros, 

medidores de cloro, balanças, medidores de vazão, medidores de atividade de água, entre 

outros.  

O período de calibração varia entre instrumental, podendo ser diário, semanal, a cada 

3 meses, a cada 6 meses ou anual, sendo redigido relatório de calibração após cada 

verificação. 

 

3.10.2 Elemento de Inspeção 02 - Abastecimento Hídrico e Tratamento de Efluentes 

 

A eficácia do abastecimento hídrico e do tratamento de efluentes consiste em um 

fator de suma importância dentro de um sistema de produção industrial, tendo em vista sua 

intimidade com a garantia do bem-estar pessoal dos consumidores envolvidos, direta e 

indiretamente, bem como da preservação do meio ambiente, atendendo a Portaria de 

Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 28 de setembro de 2017. 

 

3.10.2.1 Abastecimento Hídrico 

 

A empresa conta com a captação de água de superfície para seu abastecimento, essa, 

proveniente do Rio Taquaruçu, é recalcada até uma Lagoa de Água Bruta (LAB) e em seguida 

destinada às Estações de Tratamento de Água (ETA). Dispõe-se de duas ETA’s, ETA 01 e 

ETA 02, sendo a divisão da vazão de água realizada através de registros e sensores de leitura 

tecnificados. 

A primeira etapa do tratamento hídrico consiste na adição de policloreto de alumínio 

na água proveniente da LAB, e posterior chegada ao misturador, onde ocorre a 

homogeneização do químico com a matéria orgânica existente na água (coagulação). A 

coagulação tem por objetivo transformar as impurezas, que se encontram em suspensão, em 

estado coloidal, em partículas que possam ser removidas através do processo de 

decantação/sedimentação e filtração. Esses aglomerados gelatinosos, resultantes do processo 
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de coagulação, se reúnem dando origem aos flocos (floculação). 

Em um segundo momento ocorre a decantação dos flocos provenientes do misturador 

seguida da filtração da água, sendo esta, direta (ETA 01) e por gravidade (ETA 02). Na etapa 

final do tratamento se faz a desinfecção e pós-cloração da água, visando a remoção de 

bactérias patogênicas e outros microrganismos de risco à saúde pública. A desinfecção é de 

fundamental importância na garantia da qualidade sanitária da água, estando intimamente 

ligada ao processo de eliminação dos agentes capazes de provocar doenças de veiculação 

hídrica, este que por sua vez é realizado através da adição de Hipoclorito de Sódio na água. 

O armazenamento da água tratada, destinada ao abastecimento da indústria, é 

realizado em tanques reservatórios, com capacidade máxima de 603m³ de água. A empresa 

consome em média 130m³ de água por hora, com uma produção média de 150m³ de água 

tratada/hora, visando sempre um saldo positivo no abastecimento evitando assim situações de 

escassez. 

 

Figura 56 - Estação de Tratamento de Água 02 (ETA 02). 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.10.2.2 Estação de Tratamento de Efluentes 

 

Na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) a água residual de todo o sistema de 

produção será tratada e purificada para posterior escoamento de volta para o ambiente, 
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atendendo todos os parâmetros de qualidade vigentes em legislação, minimizando assim os 

riscos à saúde e ao meio ambiente. 

A água proveniente do sistema de produção tem sua vazão dividida entre duas 

Peneiras de Filtração (PF), para a PF 01 se destinam os efluentes provenientes das etapas 

internas da indústria (linha de abate, processamento de produtos, industrialização, 

higienização interna), já para a PF 02 se destinam os efluentes provenientes das etapas 

externas da indústria (pocilgas, higienização dos caminhões, etc.). Nesta etapa ocorre a 

remoção de sólidos grosseiros e início da purificação dos efluentes. 

 

Figura 57 - Estação de Tratamento de Resíduos – Flotador. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

Após peneiramento os efluentes seguem para o Flotador (Figura 57), onde se formam 

os flocos sólidos e ocorre a superficialização da gordura presente na água. A matéria graxa 

adquirida é posteriormente cozida e reaproveitada pela indústria. Os sólidos são removidos e 

os efluentes tratados seguem para as Lagoas de Estabilização. 

As Lagoas de Estabilização, ilustradas na Figura 58, são divididas respectivamente 

em: Lagoa Anaeróbia, onde ocorre a digestão anaeróbia e a degradação da matéria orgânica 

por ação de bactérias e protozoários, Lagoa Aerada, onde ocorre a oxigenação da água 

visando a não sedimentação de possíveis sólidos presentes, Lagoa Aerada Facultativa, onde a 
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água permanecerá apenas para estabilização da matéria orgânica  e Lagoa de Polimento, onde 

ocorre a remoção de patógenos do efluente. 

Após todo o tratamento, antes do lançamento, é realizada a cloração da água, com 

adição de cloreto de sódio, sendo o cloro livre medido diariamente por funcionários 

habilitados. Também são realizados testes de turbidez e pH rotineiramente nos efluentes a fins 

de controle de qualidade. 

 

Figura 58 - Lagoas de estabilização. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.10.3 Elemento de Inspeção 03 - Controle Integrado de Pragas (CIP) 

 

O programa de controle integrado de pragas deve ser planejado visando o 

impedimento da criação de um ambiente favorável à proliferação de insetos e roedores bem 

como o ingresso de eventuais pragas no sistema industrial. As pragas representam uma 

ameaça à seguridade dos alimentos produzidos, uma vez que podem vir a veicular doenças e 

contaminar o ambiente de produção. O controle destas, dentro da indústria, se dá através do 

emprego conjunto de métodos de controle culturais, químicos e físicos, de caráter profilático e 

corretivo, visando uma maior eficiência com um menor custo e dano ambiental. 

As principais classes de pragas, com importância industrial, são baratas, ratos, 
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formigas, aranhas, moscas, besouros, mariposas e mosquitos. Cada classe possui uma forma 

de prevenção e controle específica, definida de acordo com o tipo de praga, as fontes e a 

extensão da infestação, os fatores que favorecem a sobrevivência dessas pragas e 

circunstâncias especiais como as de manipulação de alimentos. Entre as principais formas de 

prevenção e controle podem ser citadas as iscas tóxicas, as armadilhas (de chão, luminosas, 

etc), a utilização de barreiras físicas (portas, cortinas de ar, telas), a utilização de produtos 

químicos (raticida), bem como o treinamento e capacitação dos funcionários da planta.  

As avaliações das armadilhas, barreiras e químicos utilizados acontecem de forma 

variada, podendo ocorrer diariamente por amostragem, semanalmente ou mensalmente, de 

acordo com a ocorrência ou necessidade. 

 

3.10.4 Elemento de Inspeção 04 - Limpeza e Sanitização: Procedimento Padrão de 

Higiene Operacional (PPHO) 

 

Geralmente as infecções alimentares estão relacionadas com contaminações cruzadas 

decorrentes de práticas inadequadas de limpeza e sanitização de equipamentos e instrumentos 

utilizados no processo de fabricação. Todo processo produtivo tem início com a limpeza e 

sanitização do ambiente e dos equipamentos. 

Por definição a palavra “limpeza” consiste na remoção de sujidades e resíduos, 

principalmente orgânicos, já “sanitização” ou “desinfecção” compreende o emprego de 

procedimentos químicos ou físicos que reduzam os contaminantes. Entende-se por 

“higienização” todo processo de limpeza seguido de uma sanitização.  

O processo de higienização dos setores de manipulação, industrialização e 

armazenamento de alimentos constam como uma variável fundamental no programa de 

qualidade do PPHO. A higienização industrial tem como objetivo manter a condição sanitária 

adequada do ambiente, utensílios e equipamentos visando consequente garantia da qualidade 

sanitária dos alimentos. 

A atividade de higienização é executada antes do início das operações da indústria, 

sendo considerada pré-operacional, e durante as mesmas, sendo considerada operacional. 

Naturalmente, o monitoramento e a verificação oficial são executados logo após a 

conclusão dos procedimentos de limpeza e sanitização de cada turno, de maneira diária em 

100% dos pontos de monitoramento e semanal em 100% dos pontos, objetivando avaliar se os 

mesmos foram corretamente executados. Isso é válido também para os procedimentos 
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operacionais. 

 

3.10.5 Elemento de Inspeção 05 - Higiene e Hábitos Higiênicos dos Funcionários + 

Vestiários, Sanitários e Barreiras Sanitárias 

 

As condições adequadas de higiene e sanidade são fundamentais para a obtenção de 

uma produção de alimentos com qualidade e segurança. As contaminações cruzadas são 

comuns e podem ser evitadas com a correta implantação das práticas de higiene e vestimenta.  

Os programas de higiene dos funcionários contemplam as condutas de higiene 

pessoal apoiadas estas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF). 

 

3.10.5.1 Boas Práticas de Fabricação 

 

As boas práticas de fabricação são recomendações acerca de práticas de higiene na 

manipulação de alimentos objetivando uma produção segura e de qualidade. Por meio de 

regulamentos técnicos, as normas, princípios e regras que compõem este programa garantem a 

qualidade sanitária e a conformidade dos produtos produzidos (PESSOA, 2006).  

O Ministério da Agricultura e Abastecimento por meio da Portaria 368/97, estabelece 

o "Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 

Fabricação para Estabelecimentos Produtores de Alimentos" (BRASIL, 1997). A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 15 de setembro de 2004, publicou a RDC nº. 

216. Esta resolução tem por finalidade estabelecer procedimentos de boas práticas para 

serviços de alimentação, garantindo assim a qualidade do produto acabado do ponto de vista 

higiênico-sanitário.  

O programa de BPF da empresa discorre a favor do correto manuseio dos alimentos, 

desde a recepção da matéria-prima até o entrega do produto final, tendo como principal 

objetivo garantir a integridade do alimento e o bem-estar do consumidor. As boas práticas 

abrangem todo o processo, desde como deverão ser as instalações da indústria, seus princípios 

de higiene pessoal e limpeza do ambiente de produção até a descrição dos processos 

envolvidos na fabricação de cada produto.  

Dentro dos programas de higiene e hábitos higiênicos dos funcionários existem 

também os treinamentos de higiene, estes que visam capacitar os funcionários no âmbito da 

melhora na sanidade durante desempenho das atividades, no desenvolvimento das habilidades 
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técnicas e comportamentais e na qualificação e aperfeiçoamento profissional. Os treinamentos 

são realizados mensalmente com uma parcela de 1% dos funcionários da empresa, sorteados 

aleatoriamente, não podendo este número ser inferior a 10. 

 

3.10.5.2 Vestiários, Sanitários e Barreiras Sanitárias 

 

A garantia da higiene pessoal e ambiental é essencial em empresas que realizam o 

processamento de alimentos, assegurando a chegada destes aos consumidores com qualidade 

e livres de qualquer tipo de contaminação, seja ela física, química ou biológica. 

Os vestiários na empresa se localizam em blocos distintos das instalações sanitárias, 

ambos divididos por sexo, de fácil limpeza e suficientemente ventilados. Possuem paredes 

brancas e janela com tela milimétrica anti-insetos. A área de entrega de roupas é devidamente 

organizada e limpa, não devendo haver o contato destas com chão, paredes bem como com 

roupas de outras cores. A higienização das roupas é realizada por empresa terceirizada. A 

higienização dos vestiários é realizada por funcionários da própria empresa, duas vezes ao dia 

e/ou conforme necessidade. A higienização dos sanitários também é realizada por 

funcionários da empresa, porém três vezes por turno (6 vezes ao dia) e/ou conforme 

necessidade. 

As barreiras sanitárias estão localizadas na entrada das fábricas, da pocilga, do abate 

(área limpa e suja), beneficiamento de tripas, salga de tripas, sala de miúdos externos e 

internos, estufa de cozidos e na entrada dos setores de embalagem. 
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Figura 59 -Barreira sanitária. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

 

As barreiras são compostas por um sistema de antessala, apresentando duas portas na 

entrada visando dificultar a entrada de insetos. Na área de lavagem das botas dispõe-se de 

lavadores automatizados com escovas giratórias, escovas manuais e detergente. Todos os 

empregados recebem orientação acerca do correto procedimento de higienização das botas, 

mãos, antebraços, frequência de lavagem e a importância que estes procedimentos têm na 

manipulação dos alimentos. 

 

Fluxograma 5 - Procedimento de Higienização das Botas. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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Fluxograma 6 - Procedimento de Higienização das Mãos. 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

3.10.6 Elemento de Inspeção 06 - Procedimentos Sanitários Operacionais (PSO) 

 

Toda planta deve ser higienizada antes do início do processo produtivo, porém 

durante os intervalos de produção e durante o processo propriamente dito, também devemos 

estudar as condições específicas do ambiente, equipamentos e utensílios visando encontrar a 

melhor maneira de eliminar riscos. O Procedimento Sanitário das Operações são ações que 

objetivam a manutenção das condições higiênico-sanitárias das operações industriais durante 

o processo, garantindo assim a segurança alimentar dos produtos através da limpeza e 

desinfecção de utensílios, equipamentos e instalações que entrem em contato direto com o 

alimento durante a linha de produção.  

Todas as superfícies dos equipamentos, utensílios e instrumentos de trabalho que 

entram em contato com alimentos devem ser limpas e sanitizadas visando evitar condições 

que possam vir a causar alguma contaminação nos produtos.  Todas as instalações, 

equipamentos, utensílios e instrumentos que não entram em contato direto com os produtos, 

mas estão de alguma forma, implicadas no processo, devem ser limpos e sanitizados, na 

frequência necessária, com o objetivo de prevenir a ocorrência de condições higiênico-

sanitárias insatisfatórias. Os produtos devem ser protegidos de eventuais alterações durante a 
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recepção, processamento, manipulação, armazenamento, expedição e transporte.    

Alguns dos PSO’s vistoriados são: a esterilização e troca de facas, ganchos e chairas; 

A esterilização de serras e alicates; O uso de monoblocos; A utilização de panos descartáveis. 

As condições sanitárias de operações são avaliadas duas vezes por turno em 100% dos pontos 

de monitoramento. 

 

3.10.7 Elemento de Inspeção 07 - Controle de Matérias Primas, Ingredientes e Material 

de Embalagens 

 

Tudo que entra na composição dos produtos ou em contato direto com estes é 

avaliado, sistematicamente quanto à sua inocuidade. São necessárias as verificações de 

identificação, data de produção, validade e condições de armazenamento dos produtos dentro 

da indústria, visando a garantia da adequação do processamento dos produtos cárneos.  

 

3.10.7.1 Ingredientes e Material de Embalagens 

 

Em um primeiro momento do descarregamento dos materiais e ingredientes, é 

realizada pelo almoxarifado industrial a conferência das quantidades e condições da carga. 

Em seguida o controle de qualidade fica responsável pela averiguação e inspeção da carga, 

liberando-a ou não para o uso na produção. Os lotes de materiais e/ou ingredientes recebem 

etiquetas coloridas de acordo com sua destinação, a exemplo: etiqueta verde = lotes liberados; 

etiqueta vermelha = lotes reprovados na inspeção; etiqueta amarela = lotes aguardando 

liberação; etiqueta azul = lotes destinados à realização de testes. 

Os ingredientes são reprovados caso venham a apresentar características diferentes 

das solicitadas, a exemplo: alterações (cor, textura, odor), data de validade ultrapassada ou 

inapropriada, avaria ou má condição de embalagem que possa vir a ocasionar a inocuidade 

dos produtos em questão. 

 

3.10.7.2 Matéria Prima 

 

Na recepção das carnes é indispensável o acompanhamento simultâneo de toda 

certificação de origem da matéria-prima. A certificação deve fornecer indicações fidedignas 

acerca da identificação da origem, das habilitações, dos detalhes de transporte, do destino, das 
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temperaturas, do volume, da produção, entre outros. A condição sanitária das carnes também 

é objeto de controle durante a recepção das matérias-primas, utilizada como condição de 

ingresso e liberação para armazenamento ou posterior manipulação e/ou processamento. 

Na recepção dos animais apresentam-se documentos que informam detalhes acerca 

da produção primária como a identificação de origem, a alimentação, o manejo e o perfil 

sanitário dos animais e da região e a identificação do responsável técnico pela sanidade do 

rebanho. Na identificação da origem se é explicitado o nome do proprietário, da propriedade 

rural e sua localização.  

 

3.10.8 Elemento de Inspeção 08 - Controle de Temperaturas 

 

O controle de temperatura é essencial dentro de uma indústria de alimentos e tem sua 

utilização no âmbito da garantia da inocuidade da qualidade e sanidade dos produtos, 

equipamentos e ambiente. 

A produção e monitoramento do frio e do calor se fazem de extrema importância 

tendo vista o envolvimento destes na manutenção da conservação e diminuição de carga 

microbiológica contaminante dos produtos e matéria-prima bem como na esterilização do 

ambiente e de equipamentos utilizados na produção. 

A planta também dispõe de registros das temperaturas, levantados em intervalos de 

tempo pré-estabelecidos, visando um monitoramento constante e regular para cada área ou 

produto em questão. O monitoramento da temperatura dos esterilizadores e da matéria-prima 

ocorre em sua maioria uma vez por turno de abate e/ou quando julgado necessário, já a 

temperatura dos produtos, carcaças, túneis e câmaras frias é medida constantemente por 

funcionários da empresa ao decorrer dos turnos.  

 

3.10.9 Elemento de Inspeção 09 - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC) 

 

De acordo com o MAPA a APPCC definida como qualquer ponto, operação, 

procedimento ou etapa do processo de fabricação ou preparação do produto, onde se aplicam 

medidas preventivas de controle sobre um ou mais fatores, com o objetivo de prevenir, 

reduzir a limites aceitáveis ou eliminar os perigos para a saúde, a perda da qualidade e a 

fraude econômica; Esta, de acordo com Santos et al., (2007), constituída basicamente de sete 
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princípios elementares, descritos como: Detecção do perigo; Identificação do ponto crítico; 

Estabelecimento do limite crítico; Monitorização; Ações corretivas; Procedimentos de 

verificação; Registros de resultados.   

A APPCC é um programa que busca analisar os fatores de risco à inocuidade do 

alimento. O programa tem como finalidade manter os níveis de sanidade e qualidade dos 

produtos fabricados, abordando de forma sistemática os riscos por meio da identificação e 

controle destes. A implementação do método resguarda a elaboração de produtos seguros aos 

consumidores bem como o atendimento aos requisitos exigidos pelas barreiras alfandegárias 

de exportação, gerando uma abordagem sistemática e científica de gerenciamento do processo 

industrial. O sistema APPCC da empresa então realiza à análise de todas as etapas da 

produção, buscando a identificação de perigos específicos bem como medidas de prevenção e 

correção para seu controle, visando manter a conformidade do processo produtivo, ou seja, a 

segurança alimentar. 

A empresa tem sua APPCC dividida por setor, sendo estes: Produtos Frescais, 

Produtos Cárneos Salgados, Frigorífico e Industrializados. 

Um Ponto crítico de Controle é determinado quando se identifica algum risco 

durante o processo de produção que não possua nenhum processo de controle posterior. 

 

3.10.10 Elemento de Inspeção 10 - Análises Laboratoriais 

 

O código de proteção e defesa do consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 

1990, artigo 8º, cita que “Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 

acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais 

e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”. 

Em se tratando de produção industrial cabe ao fabricante prestar as informações a 

que se refere o artigo em questão através de impressos apropriados que devem acompanhar o 

produto (Redação ditada pela Lei nº 13.486 de 2017), contendo no todas as orientações de 

forma de uso e consumo previstas nos rótulos dos produtos. 

A realização de testes laboratoriais visa atender as legislações vigentes visando a 

avaliação da condição microbiológica dos produtos fabricados bem como a garantia da 

qualidade e segurança alimentar. Na planta onde se realizou o estágio curricular a confecção 

dos testes laboratoriais utiliza como base para elaboração e avaliação das condições físico-
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químicas dos produtos: a Resolução da ANVISA RDC nº12 de fevereiro de 2001, IN 09/2009 

para produtos prontos para consumo; A IN 04/2000, IN 21/2000, IN 20/2000 e IN 51/2006, 

estas correspondentes respectivamente à: qualidade da CMS; Qualidade de bacon, mortadela, 

língua e salsicha; Qualidade da barriga defumada; Qualidade de fiambre, apresuntado, 

presunto e cozidos; Uso de aditivos. 

O cronograma de monitoramento consiste na avaliação semanal de uma amostra 

proveniente dos industrializados (com exceção das linguiças frescais que é realizada 

mensalmente), uma amostra proveniente dos miúdos e três amostras provenientes dos cortes. 

O momento da coleta de amostras para realização dos testes de microrganismos indicadores 

não é definido precisamente, porém salienta-se que as amostras devem ser coletadas antes da 

etapa de resfriamento.  

Os principais parâmetros analisados em laboratório consistem em: porcentagem de 

amido, nitrito, nitrato, proteína, umidade, gorduras, carboidratos e cálcio, sendo os 

microrganismos mais relevantes a Salmonella spp., coliformes termotolerantes, 

Staphylococcus, Listeria monocytogenes e Clostridium Sulfito Redutor. A empresa também 

realiza análises químicas esporádicas de Dioxinas, Furanos, Cádmio, Chumbo, Arsênio, entre 

outros resíduos químicos que podem vir a se fazer presentes. 

 

3.10.11 Elemento de Inspeção 11 - Formulação e Composição de Produtos 

 

O processo de desenvolvimento de produtos alimentícios envolve várias etapas, entre 

elas, pesquisa, desenvolvimento de fórmulas, testes sensoriais, análises microbiológicas, 

avaliação de vida de prateleira, avaliação com consumidores, entre outras coisas que resultam 

na obtenção do produto final. A partir da formulação o produto passa a ter características 

próprias, sendo assim para adequada manutenção dos padrões estabelecidos a formulação 

deve ser seguida de forma rígida e com extremo controle. 

A adição de aditivos químicos com a finalidade de realçar características do produto, 

assim como substâncias conservadoras devem obedecer a limites que garantam a seguridade 

dos alimentos, estes cumpridos e verificados rigorosamente por meio de análises físico-

químicas, citadas anteriormente. 

A empresa adota procedimentos de monitoramento e verificação da elaboração com 

base nas formulações dos produtos industrializados produzidos, objetivando atender os 

Regulamentos Técnicos acerca das condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de 
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fabricação dos estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos.  

O monitoramento da quantidade e qualidade dos condimentos, ingredientes, aditivos, 

injeção de sal e demais matérias-primas utilizadas é meticulosamente controlado bem como a 

sanidade e higiene do produto final, comprovada em laboratório. 

 

3.10.12 Elemento de Inspeção 12 – Rastreabilidade 

 

Por definição rastreabilidade é a capacidade de identificar a origem e seguir a 

movimentação de um produto específico durante as etapas de produção, distribuição e 

comercialização, visando dar garantias ao consumidor final a respeito de todas as etapas de 

fabricação e transporte do produto até chegada em seu destino final. 

A empresa dispõe de um sistema de rastreabilidade desde a fase de embarque dos 

suínos na granja até a expedição do produto para destino final. A modelagem do plano de 

rastreabilidade abrange a identificação da propriedade, numeração e marcação do lote, 

identificação e rastreamento dos caminhões, a equipe envolvida no manejo dos animais, as 

tatuagens e pocilgas utilizadas no momento de chegada ao frigorífico, a numeração das 

carcaças, a carimbagem dos suínos, produtos e matérias-primas, a contabilidade da produção, 

entre outros, sendo o monitoramento dos programas de rastreabilidade realizado mensalmente 

por funcionários da empresa. 

 

3.10.13 Elemento de Inspeção 13 - Respaldo Para Certificação Oficial 

 

A certificação dos produtos é a última fase do processamento e, portanto, é também o 

último momento que a Inspeção Federal tem a oportunidade de intervir no processo de 

produção. Esta se faz necessária no âmbito da garantia do cumprimento das exigências dos 

mercados internos e externos bem como na emissão dos documentos que devem ser 

obrigatoriamente fornecidos à IF como respaldo à certificação dos produtos acabados a serem 

expedidos. 

Para que seja feita a certificação é essencial a presença de um programa de 

autocontrole implementado, do romaneio de embarque, do teste de acompanhamento de 

veículos e temperaturas na expedição. A certificação é verificada e emitida exclusivamente 

pela inspeção federal em 100% das cargas destinadas à exportação. 
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3.10.14 Elemento de Inspeção 14 - Bem-Estar Animal (BEA) 

 

Bem-estar animal consiste em um estado próprio do animal em um determinado 

momento, representado pela somatória de suas experiências emocionais ou afetivas 

vivenciadas pelo animal a partir de fatores internos e externos aos quais ele encontra-se 

exposto.  

O emprego de técnicas de BEA ao longo do processo de abate contribuí com a 

melhoria da qualidade da carne (maior sabor, aroma e shelf-life do produto final), tendo em 

vista diminuição do estresse dos animais, dos cortes, tendo em vista a diminuição de 

contusões e fraturas, e melhora da imagem da empresa junto ao consumidor. 

A empresa onde foi realizado o estágio curricular dispõe de técnicas de manejo 

amparadas nos preceitos de bem-estar animal, estas reproduzidas durante todas as etapas do 

processo de produção (embarque, recepção, contenção, insensibilização e sangria), a exemplo: 

boas práticas de embarque e desembarque de suínos para o abate, tabelas de medição dos 

caminhões e lotação máxima permitida, mapa de lotação e capacidade das pocilgas, práticas 

de manejo de locomoção dos suínos. Os padrões e índices de bem-estar dos animais 

monitorados pela empresa diariamente, duas vezes por turno de abate, podendo o AFFA 

intervir quando preciso. 

 

3.11 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

A empresa onde se realizou o estágio curricular não dispõe de uma graxaria ativa 

para processamento dos resíduos gerados, sendo a destinação e o processamento destes 

realizados através de empresas terceirizadas. Os resíduos são transportados por meio de 

chutes, da indústria até os caminhões terceirizados, estes responsáveis pela coleta e expedição 

dos dejetos. Atualmente empresa produz diariamente de 75 a 80 toneladas de resíduo, estes 

coletados e utilizados, após processamento, na fabricação de produtos não destinados à 

alimentação humana. 

Todos os resíduos são distribuídos entre 4 chutes principais, cada um destes 

destinado a um caminhão de coleta distinto. O primeiro chute recebe os resíduos provenientes 

dos toaletes do abate, do DIF, do espostejamento e dos miúdos internos e externos. O material 

segue então para um triturador central e depois de triturado é encaminhado para um tanque de 

armazenamento, com capacidade aproximada de 15 mil litros. Do tanque os resíduos são 
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dispostos no caminhão de coleta e expedição. O segundo chute recebe os resíduos 

provenientes da triparia e das linhas de inspeção de vísceras do abate, estes são destinados 

diretamente ao caminhão de coleta e expedição exclusivo daquele chute. O terceiro chute se 

localiza na sala de necropsia, destinado a coleta dos resíduos da necropsia, sendo estes 

destinados também diretamente ao caminhão de coleta e expedição. O quarto, e último, chute 

é referente aos resíduos provenientes do setor de produtos industrializados, estes destinados 

diretamente ao caminhão de coleta e expedição. 
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4  DISCUSSÃO 

 

O Serviço de Inspeção Federal (SIF) é um órgão governamental vinculado ao 

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), responsável por 

assegurar a qualidade de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados 

ao mercado interno e externo. Todos os produtos de origem animal sob responsabilidade do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento são registrados e aprovados pelo S.I.F. 

visando garantir produtos com certificação sanitária e tecnológica para o consumidor 

brasileiro, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. 

Atualmente o Brasil exporta seus produtos de origem animal para mais de 180 

países, destacando-se como um dos principais exportadores mundiais, transmitindo a 

segurança dos produtos comercializados sob fiscalização do DIPOA por meio do selo do 

Serviço de Inspeção Federal.  

O setor agroindustrial suinícola brasileiro apresenta-se em franca expansão tendo em 

vista grandes mudanças nas características dos produtos, a inserção e expansão no mercado 

internacional, os ganhos tecnológicos e as alterações na escala de operação. Os investimentos 

na cadeia e produção de suínos demonstram o futuro promissor deste segmento, observando-

se uma grande articulação entre os diferentes agentes que a compõem (RODRIGUES et al., 

2009). 

O sucessivo desenvolvimento tecnológico empregado no setor bem como a 

preocupação com o aspecto zoosanitário na criação animal são elevados, tendo em vista o alto 

crescimento econômico do setor e a evolução na produção animal. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a maioria das toxinfecções está atribuída ao consumo 

de alimentos contaminados sendo os fatores determinantes dessas contaminações relacionados 

às condições de obtenção da matéria prima, armazenamento, transporte, processamento, 

manipulação, conservação e comercialização (BELLOLI, 2011). Entre os alimentos 

responsáveis por estes surtos, encontra-se a carne suína. 

A carne suína é a mais produzida e consumida no mundo, estando a possibilidade de 

expansão da suinocultura brasileira, e todos os benefícios sociais decorrentes desta, 

intimamente ligada ao aumento do consumo nacional interno. O aumento do poder aquisitivo 

da população bem como a popularização da carne suína, colocada no mercado em cortes 

(carne in natura) a preços acessíveis e competitivos com os de outras carnes, são fatores que 

promovem esse aumento de consumo. 
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O abate, processamento e inspeção de carcaças de suínos abrangem atividades de 

controle de qualidade desenvolvidas dentro da planta frigorífica, desde o momento em que os 

animais chegam à plataforma de recepção, até a obtenção do produto final. O órgão oficial 

responsável pela realização da inspeção nos frigoríficos (MAPA) dispõe da aplicação de 

programas transversais de monitoramento de resíduos e contaminantes (PNCRC), de 

programas horizontais de redução de patógenos (PRP) e monitoramento de qualidade de 

produtos finais, sendo o principal objetivo do Serviço de Inspeção Federal aplicado ao abate 

de suínos garantir a proteção do consumidor contra perigos que podem ser veiculados pela 

carne, reduzindo os riscos associados à saúde pública e animal, garantindo assim a inocuidade 

e segurança dos alimentos produzidos. 
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5  CONCLUSÃO  

 

Com a realização do estágio curricular obrigatório no Serviço de Inspeção Federal Nº 

828, responsável pela fiscalização de uma indústria frigorífica de abate de suínos, foi possível 

realizar a aplicação prática bem como compreender de maneira mais real todos os 

conhecimentos teóricos adquiridos durante o período da graduação acerca das atividades de 

produção industrial e práticas de inspeção dentro do processo como um todo. Os objetivos 

iniciais foram cumpridos ao decorrer do período do estágio, reforçando e enaltecendo a 

importância do Médico Veterinário no campo da inspeção de produtos de origem animal, 

sendo este um promotor da saúde pública.  

O acompanhamento das linhas de abate e inspeção de vísceras foi de extrema 

importância tendo em vista todos os aprendizados adquiridos no âmbito da identificação de 

lesões patológicas, destinação de estruturas alteradas, manipulação de equipamentos e 

realização de cortes, verificação higiênico-sanitária industrial, entre outros processos e 

atividades que levam à garantia da segurança dos alimentos. Além disso, o acompanhamento 

dos funcionários bem como a rotina de trabalho no frigorífico trouxe aprendizados no campo 

das relações interpessoais, responsabilidade, respeito, ética e dedicação, contribuindo tanto 

pessoalmente quanto profissionalmente para meu desenvolvimento e crescimento como 

Médico Veterinário. 
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