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Resumo 

Os consumidores estão constantemente a exigir produtos seguros e de qualidade 

superior, e para satisfazer as suas necessidades, é importante para as indústrias, garantir a 

produção segura durante todos os aspetos da produção e do processamento da carne, 

relativamente à segurança, qualidade, autenticidade e conformidade. 

O abate, assim como o restante processamento da carne, apresentam muitas 

oportunidades de contaminação cruzada pelos manipuladores e utensílios, sendo neste trabalho 

avaliadas as boas práticas de higiene e de produção na linha de abate, de modo a garantir o seu 

cumprimento neste ponto da cadeia alimentar. 

Apesar do conjunto de doenças humanas de origem alimentar transmitidas pela carne 

com impacto sobre a saúde pública ter mudado com a alteração dos sistemas de produção e de 

processamento da carne, a permanência do problema tem sido bem ilustrada nos últimos anos 

por estudos de vigilância humana sobre os agentes patogénicos especificamente transmitidos 

pela carne, como Escherichia coli O157:H7, Salmonella spp., Campylobacter spp. e Yersinia 

enterocolitica. Além dos perigos biológicos, químicos e físicos já existentes, novos perigos 

continuam a surgir, como por exemplo, quando surgiu o agente da encefalopatia espongiforme 

bovina (BSE). É por isso, fundamental, a aplicação dos princípios do HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Point) e cumprimento dos códigos de boas práticas de higiene, para que 

haja uma redução dos riscos e controlo da contaminação.  

 Neste trabalho, foram acompanhadas diariamente as operações, numa unidade de abate 

industrial de suínos e bovinos, desde a descarga dos animais até à pesagem e classificação da 

carcaça, onde foi feita a avaliação do cumprimento das boas práticas de higiene, bem-estar e 

maneio animal, através da recolha de dados quantitativos, assim como o cumprimento de 

requisitos aplicados às instalações, através da elaboração e aplicação de uma Checklist. No 

final, tendo em conta os resultados, foi feita uma proposta de melhoria das diversas situações 

encontradas.  

No maneio dos animais no período pré-abate existiram algumas situações que carecem 

de atenção, nomeadamente, a nível de comportamentos. Relativamente à higienização das mãos 

e utensílios, os dados recolhidos não refletem boas práticas na sua totalidade, principalmente 

nas fases de esfola e evisceração, onde existem múltiplas oportunidades de contaminação, 

contudo existe espaço para melhorar. Na aplicação da Checklist, foram encontradas algumas 

não conformidades para as quais foram apresentadas propostas de melhoria, em que parte delas, 



   

VIII 
 

chegaram a ser aplicadas pela empresa, podendo assim considerar este estágio positivo para 

ambas as partes envolvidas. 

 

Palavras-chave: segurança-alimentar, carne, higiene, abate, controlo microbiológico, bem-

estar animal. 
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Abstract 

Consumers are constantly demanding safe and top-quality products, and to meet their 

needs, it is important for industries to ensure safe production throughout all aspects of meat 

production and processing, with regard to safety, quality, authenticity, and conformity. 

The slaughtering, as well as the remaining processing of the meat, present many 

opportunities of cross-contamination by the handlers and utensils , being in this work evaluated 

the good practices of hygiene and of production in the slaughter line, in order to guarantee that 

the safety of the meat not compromised at this point in the food chain.  

Although the number of diseases transmitted by meat with a public health impact has 

changed with the change in meat production and processing systems, the persistence of the 

problem has been well illustrated in recent years by human surveillance studies on pathogens 

specifically transmitted by the meat, such as Escherichia coli O157: H7, Salmonella spp., 

Campylobacter spp. and Yersinia enterocolitica. In addition to the existing biological, chemical 

and physical hazards, new risks continue to arise, such as when the bovine spongiform 

encephalopathy (BSE) agent appeared. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

principles and codes of good hygiene practice are therefore essential to reduce risks and control 

contamination.  

The operations were monitored daily in an industrial slaughtering unit for pigs and 

cattle, from the unloading of the animals to the weighing and classification of the carcass, where 

the evaluation of compliance with good hygiene, welfare and animal husbandry practices was 

assessed, through the collection of quantitative data, as well as the fulfilment of requirements 

applied to the facilities, through the elaboration and application of a Checklist. In the end, taking 

into account the results, a proposal was made to improve the various situations encountered. 

In the management of animals in the pre-slaughter period there are some situations that 

deserve attention. Regarding hand and utensil hygiene, the results obtained do not reflect good 

practices in their entirety, especially in the skinning and evisceration phases, where there are 

multiple opportunities for contamination. And finally, in the application of the Checklist, some 

non-conformities were found for which improvement proposals were presented, in which part 

of them, came to be applied by the company, thus being able to consider this internship positive 

for both parties involved. 

 

Keywords: food safety, meat, hygiene, slaughter, microbiological control; animal welfare. 
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Nota introdutória e objetivos 

Este trabalho tem por base a realização de um estágio, com duração de 4 meses, que decor-

reu de março a junho de 2019, numa unidade de abate industrial, na área da Segurança Alimen-

tar, para obtenção de grau Mestre do Curso em Engenharia Zootécnica, da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), sob orientação da professora Doutora Alexandra Este-

ves e sob a co-orientação da Engenheira Silvana Pontes. 

Teve como principal objetivo a avaliação das boas práticas de higiene e de produção na 

linha de abate de reses.  

Durante o período de estágio, foram acompanhadas várias fases e procedimentos ao longo 

do processo de abate, desde a descarga de animais, até à pesagem e classificação das carcaças, 

abrangendo desta forma todas as operações que ocorrem na linha de abate. 

Relativamente a aspetos relacionados com o maneio pré-abate dos animais, e que podem 

ter impacto a nível da qualidade da carne, foram observadas particularmente as condições de 

estabulação e de bem-estar animal, durante a descarga, permanência nas abegoarias e 

encaminhamento para a nave de abate.  

Ao longo das operações da linha de abate foi feita uma verificação das condições de 

insensibilização, sangria, esfola, evisceração, e preparação da carcaça, onde foram efetuados 

alguns registos a nível da higienização de mãos e dos utensílios utilizados pelos colaboradores, 

de forma a quantificar de certo modo, o cumprimento das boas práticas durante o abate.  

Neste trabalho foi também verificado o cumprimento de alguns requisitos, alvo de fiscali-

zação por parte de entidades oficiais, como a Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV), como o estado de conservação, manutenção, limpeza e higiene das instalações e equi-

pamentos, e ainda, controlo microbiológico de carcaças, elaborando uma checklist mais direci-

onada apenas à linha de abate, tendo por base, uma série de regulamentos que estabelecem 

regras gerais destinadas aos operadores das empresas do sector alimentar no que se refere à 

higiene dos géneros alimentícios. 

Inicialmente é feita uma abordagem mais teórica do tema, seguindo-se a componente prá-

tica, onde são apresentados os dados recolhidos, e possíveis soluções a aplicar aos problemas 

encontrados.
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1. Introdução  

Desde tempos remotos que a carne desempenha um papel importante na dieta e na cul-

tura das civilizações. A sua importância deriva das suas características organoléticas e do seu 

elevado valor nutritivo (Araújo, 2014). 

Segundo o Regulamento nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, que esta-

belece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal, 

“carne” refere-se às partes comestíveis, incluindo o sangue de ungulados domésticos (bovinos, 

suínos, ovinos e caprinos domésticos, e solípedes domésticos), aves de capoeira (aves de cria-

ção, incluindo as aves que não são consideradas domésticas mas que são criadas como tal, com 

exceção das ratites), lagomorfos (coelhos, lebres e roedores), e caça selvagem.  

Contudo, a carne propriamente dita, resulta de uma série de modificações estruturais e 

bioquímicas que ocorrem no músculo dos animais após o abate, uma vez que as funções vitais 

do sistema muscular não cessam de imediato, ocorrendo o processo denominado “transforma-

ção do músculo em carne” (Roça, 2016).  

Estas modificações ocorrem simultaneamente e dependem de múltiplos fatores, que vão 

ter depois implicações também ao nível da qualidade da carne, como o maneio dos animais 

ante-mortem, o processo de abate e as técnicas de armazenamento da carne (Roça, 2016). 

Muitos aspetos do abate e dos procedimentos de preparação têm o potencial de causar 

contaminação significativa da carne, como por exemplo, a remoção da pele, evisceração, 

lavagem da carcaça, inspeção post-mortem, corte e manuseamento posterior na cadeia de frio. 

Sendo assim crucial o cumprimento de boas práticas de higiene, que permita evitar uma 

contaminação geral indevida e a contaminação cruzada com agentes patogénicos humanos que 

podem provocar doenças de origem alimentar (Noronha, 2005).  

Contudo, é na exploração de origem dos animais que tudo começa. Tanto os produtores 

primários como a autoridade competente devem trabalhar em conjunto na implementação de 

programas de higiene da carne baseados no risco. Ao nível da produção primária, que é uma 

fonte importante de perigos associados à carne, e cujo controlo nesta fase é frequentemente um 

desafio, como por exemplo, o controlo de E. coli O157:H7, Salmonella spp., Campylobacter 

spp. e de outros perigos químicos e físicos variados, o fornecimento das informações relevantes 

que documentem o estado geral de saúde dos animais destinados a abate, facilita a aplicação de 

programas de higiene e também o controlo de zoonoses (Noronha, 2005). Os métodos de 
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identificação dos animais devem possibilitar a rastreabilidade destes até ao ponto de origem, de 

forma a ser possível realizar uma investigação sempre que necessário (Martins, 2015).  

A preocupação por parte do consumidor no que diz respeito à segurança dos alimentos 

tem vindo a aumentar e a promover a implementação de regras de higiene, aplicáveis aos 

produtos de origem animal, cada vez mais exigentes. As boas práticas de higiene e de produção 

têm como objetivo primário proteger a saúde do consumidor e devem basear-se numa avaliação 

científica dos riscos para a saúde humana associados ao consumo da carne. Desta forma, os 

matadouros são um ponto muito importante na vigilância da saúde animal, incluindo as 

zoonoses, isto é, doenças transmissíveis ao ser humano pelos animais (Martins, 2015). 

A qualidade e a sanidade da carne são influenciadas por múltiplos fatores, desde a forma 

como são tratados os animais no período que antecede o abate, até aos cuidados que se tem 

durante todo o processo de abate e manuseio da carcaça. Isto devido a alterações fisiológicas 

que ocorrem no organismo dos animais juntamente com o cumprimento, ou não, das boas 

práticas de higiene e de produção. 

Neste contexto, os matadouros apresentam um papel importante, uma vez que através 

da garantia do bem-estar animal, da inspeção ante e post-mortem e do cumprimento escrupuloso 

das boas práticas de higiene e de produção, é possível garantir que os produtos de origem animal 

são produzidos de forma segura.
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2. Transformação do Músculo em Carne 

Por muitos anos produziu-se e consumiu-se carne sem a preocupação com as funções 

biológicas do tecido muscular no animal vivo e o quanto estas tinham influência na 

qualidade da carne (Judge et al., 1989, citado por Rübensam & Rübensam, 2000). 

A transformação do músculo em carne é um processo complexo que envolve uma série 

de alterações bioquímicas e metabólicas induzidas pelos tecidos dos animais na tentativa de 

manter o controlo homeostático (Rübensam & Rübensam, 2000; Warner, 2016). 

A carne é composta, na sua maioria, por musculatura esquelética associada a tecido 

conjuntivo e gordura, organizados numa estrutura complexa, cuja constituição é de 

aproximadamente 75% água, 20% proteína e 5% gordura, hidratos de carbono e proteínas 

variadas (Rübensam & Rübensam, 2000; Araújo, 2014). 

Os músculos são constituídos por feixes de células chamadas fibras, e cada célula está 

repleta de filamentos de duas proteínas: actina e miosina (Figura 1). Num animal vivo, esses 

filamentos de proteínas provocam a contração e o relaxamento muscular. Ambas as ações 

requerem enormes quantidades de energia, obtidas da molécula transportadora de energia 

ATP (trifosfato de adenosina). A forma mais eficiente de gerar ATP requer oxigénio. 

Oxigénio esse, que é obtido pelos músculos através da circulação sanguínea (Warner, 2016). 

 

Figura 1 - Constituição do músculo (Wordpress1, 2009). 

 
1 Disponível em: https://auladefisiologia.files.wordpress.com/2009/08/fibra-muscular-2.jpg. Acesso em: 22 outubro 2019. 
 

https://auladefisiologia.files.wordpress.com/2009/08/fibra-muscular-2.jpg
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Depois do animal ser abatido, a circulação sanguínea cessa, levando à anóxia nos órgãos 

e tecidos, fazendo com que os músculos esgotem as suas reservas de oxigénio. Não o 

podendo utilizar para gerar ATP, dá-se início a um processo de glicólise anaeróbia, onde o 

glicogénio, açúcar armazenado no músculo, é decomposto sem recurso a oxigénio, para 

gerar ATP (Warner, 2016).  

A decomposição do glicogénio produz energia suficiente para contrair os músculos e 

também produz ácido lático. Sem fluxo sanguíneo para transportar o ácido lático, este 

acumula-se no tecido muscular. A acumulação de ácido lático faz com que seja libertado 

cálcio, causando contração muscular. À medida que as reservas de glicogénio se esgotam, 

a regeneração do ATP é interrompida, e a ligação das miosinas à actina permanece como 

actimiosina, ficando bloqueadas numa contração permanente chamada rigor mortis, 

tornando os músculos rígidos e inextensíveis (Figura 2Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.) (Palma, 2017; Warner, 2016). 

 

Figura 2 - Representação da actina e miosina numa situação de músculo relaxado e contraído (Slideshare2, 

2010). 

A todo este processo de conversão do músculo em carne e posteriores operações estão 

associadas as alterações bioquímicas e estruturais, que determinam os parâmetros de 

qualidade da carne de maciez, suculência, sabor e prazo de validade (Warner, 2016). 

A qualidade da carne não tem uma definição única, a importância dos diferentes aspetos 

qualitativos depende da sua utilização final. Para a carne fresca, atributos como a cor, a 

quantidade de gordura infiltrada, a tenrura, a suculência e sabor são fundamentais; para a 

carne que vai ser processada o interesse centra-se em parâmetros como o pH, a capacidade 

de retenção de água, a estabilidade oxidativa e ausência de sabores anómalos. As 

 
2 Disponível em: https://pt.slideshare.net/esaber/parte-i-fundamentacao. Acesso em: 22 outubro 2019. 

https://pt.slideshare.net/esaber/parte-i-fundamentacao
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características principais implicadas no termo qualidade são as propriedades organoléticas 

aspeto (forma e cor), "flavour" (aroma e sabor) e textura-resistência, consistência à 

mastigação (Silva, 2007). 

2.1 A cor da carne 

A evolução da cor no decurso da maturação da carne está não só ligada à estrutura da 

superfície refletora, mas sobretudo às modificações da mioglobina. Esta pode existir sob três 

formas em função do seu grau de oxidação (Mioglobina reduzida - vermelho púrpura; 

Oxiemoglobina - vermelho vivo; Metamioglobina - castanho). Imediatamente após o abate, a 

mioglobina encontra-se sob a forma reduzida. No momento do corte, em contacto com o 

oxigénio do ar, transforma-se em oximioglobina. No caso das carnes exsudativas, a queda do 

pH provoca uma desnaturação rápida da globina e a formação de metamioglobina que 

conjugada com a exsudação, confere então à carne a cor escura acinzentada característica. As 

carnes que conservam um pH elevado e que retêm uma grande quantidade de água, têm uma 

coloração escura carregada (Silva, 2007). 

Os pigmentos de hemoglobina e mioglobina da carne são indicadores de qualidade, uma 

vez que o músculo já não dispõe do mecanismo para síntese de energia e manutenção de suas 

funções normais. A exposição da carne às mais variadas condições (calor, acidez e agentes 

químicos) favorece a oxidação do ferro presente nestes pigmentos, alterando a sua cor. Estes 

pigmentos, além de indicadores de frescura (tomando-se pardos com o tempo) são também 

indicadores de alterações físicas, químicas ou bacterianas (Silva, 2007). 

2.2 Carne DFD (Dark, Firm and Dry) 

A denominação "DFD" corresponde a uma carne com aspeto escuro (dark), firme (firm) 

e seco (dry), e da mesma forma que a carne PSE (pale, soft and exsudative), podem surgir em 

animais sensíveis a situações de stress associado a elevada temperatura ambiental, esforços 

corporais extremos e a forte excitação. São especialmente susceptíveis a proporcionar carnes 

DFD os bovinos com excesso de peso, e os suínos sensíveis ao stress. Para os animais 

habituados a viver em liberdade, as operações de captura, carga e transporte representam uma 

situação de grande excitação e de maior atividade muscular. Tudo isto conduz a uma aceleração, 

ante-mortem, no consumo de ATP e glicogénio. As substâncias libertadas na degradação tanto 

aeróbia como anaeróbia do glicogénio (CO₂, ácido láctico) são antes da morte, arrastadas para 

a corrente sanguínea, resultando numa pequena ou nenhuma quantidade de glicogénio. Esta 
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situação conduz a um estado post-mortem em que não existe a mínima produção de ácido 

láctico, e, portanto, a acidificação da carne é deficiente. O aspeto seco, duro e pegajoso da 

superfície de corte desta carne, assim como a sua cor escura são devidos a escassa acidificação.  

A carne DFD apresenta, devido ao seu elevado valor final de pH, apresenta uma elevada 

capacidade de retenção de água podendo ser utilizada na elaboração de produtos cárneos 

cozidos, por outro lado, é mais suscetível a alterações microbianas e possui uma conservação 

menor, não sendo apropriada para a elaboração de produtos com elevado tempo de prateleira 

(Silva, 2007). 

2.3 Carne PSE (Pale, Soft and Exudative) 

Carne PSE, entende-se aquela que é pálida (pale), mole (soft) e exsudativa (exudative). 

Este defeito está condicionado geneticamente e aparece, com elevada frequência em 

determinadas espécies de suínos, devido ao aumento do stress e à hipertermia (um aumento da 

temperatura corporal por elevada excitação). 

A carne PSE é igual à carne DFD, derivando de uma glicólise acelerada, cuja diferença, é 

que a degradação do glicogénio ocorre principalmente, post-mortem. Desta forma, o ácido 

láctico formado não pode ser transportado para a corrente sanguínea, permanecendo no músculo 

imediatamente após o abate, fazendo o pH alcançar um valor mais ou menos baixo. A 

possibilidade de existência de uma carne com características PSE será confirmada com a 

descida do pH, na primeira hora depois de abate, abaixo de 5,8 (Figura 3Figura 3). O maior 

agravante da carne PSE é a exsudação, que não se deve a um elevado conteúdo aquoso, mas 

sim à água que se encontra menos ligada às proteínas e à permeabilidade das células ser maior. 

A exsudação pode também explicar-se pela desnaturação parcial das proteínas sarcoplasmáticas 

e a sua precipitação sobre as proteínas miofibrilares (Silva, 2007). 

 

Figura 3 – Variação do pH em função do tempo (Silva, 2007).
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3.  Segurança Alimentar e Perigos Associados à Carne 

A segurança alimentar pode ser definida como a garantia de que os alimentos não 

provocarão danos ao consumidor quando sejam preparados ou ingeridos de acordo com a sua 

utilização prevista (FAO/WHO Food Standars, 2003). 

No processo de obtenção da carne, desde que o animal sai da exploração de origem até à 

expedição da carcaça, não é possível assegurar a ausência total de microrganismos patogénicos 

para o homem. Sabe-se que quanto mais descuidado for o maneio dos animais no processo de 

abate, mais a carne será afetada negativamente (Lawrie, 2005, citado por Ferreira, 2010). 

Os matadouros são os estabelecimentos onde se inicia o circuito comercial da carne e como 

tal, a higiene dos processos para a sua obtenção, que visa reduzir ao mínimo a contaminação e 

consequentemente a deterioração sofrida pela carne, tem influência na qualidade, e vai, 

consequentemente, refletir-se nas fases seguintes da cadeia alimentar (Calixto, 2009). 

A carne constitui um perigo potencial para os consumidores na medida em que pode 

veicular microrganismos patogénicos tais como: Salmonella, Escherichia coli, Yersinia 

enterocolitica, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Staphylococcus aureus, Clostridium 

botulinum e Bacillus cereus (Calixto, 2009). 

À presença de uma qualquer substância ou agente patogénico em quantidade tal, que 

torne o produto inaceitável, designa-se contaminação. Este fator é extremamente importante na 

produção, pois durante o fabrico de um género alimentício, as matérias-primas estão expostas 

a uma variedade enorme de perigos, que posteriormente podem vir a afetar o consumidor. A 

severidade dos danos sofridos pode levar apenas a ligeiras situações de debilitação física de 

fácil resolução, mas também pode levar a situações que podem por em causa a vida do próprio 

consumidor (Calixto, 2009). 

Os perigos veiculados por alimentos a que o consumidor geralmente está exposto, 

podem ter vários graus de severidade. Estes podem ser físicos, químicos ou biológicos (Calixto, 

2009).  

3.1 Perigos físicos 

Os perigos físicos incluem qualquer material estranho aos alimentos, que possam causar 

danos aos consumidores (perfurações na boca, tubo digestivo, estômago ou intestino, além de 

danos nos dentes, por exemplo) (Telles, 2018). Podem ter uma origem diversa, desde objetos 

que se encontrem indevidamente nas matérias-primas devido a erros/anormalidades no 

manuseamento/processamento, como por exemplo, fragmentos de osso, metal, cordas e/ou 
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plásticos, até objetos que possam ser introduzidos posteriormente nos produtos alimentares por 

contaminação e/ou más práticas em vários pontos da cadeia produtiva (Calixto, 2009; Silva, 

2018). 

Podem advir de materiais de embalagem e acondicionamento das matérias-primas, de 

produtos em curso de fabrico ou de produtos finais, dos equipamentos e utensílios, e até dos 

colaboradores (Silva). Perigos físicos podem originar sérios problemas à saúde, mas ao contrário 

dos biológicos e químicos, acometem um número reduzido de pessoas, contudo, devem ser 

controlados através de uma inspeção cuidadosa (Telles, 2018). 

3.2 Perigos químicos 

Perigos químicos são contaminantes de natureza química, naturais ou sintéticos, 

provenientes ou não do meio ambiente, cuja presença acima dos níveis aceitáveis no produto 

acabado, pode comprometer a qualidade e inocuidade do alimento. Embora também possam 

causar efeitos agudos, a grande maioria dos contaminantes químicos são causadores de 

problemas crónicos e tardios, como efeitos carcinogénicos, neurológicos e alucinogénios, por 

exemplo, decorrentes de sua acumulação no corpo humano (Telles, 2018). 

 Este tipo de perigos, inclui compostos químicos que podem estar naturalmente 

presentes nos alimentos, ou podem ser adicionados durante as etapas de produção e 

processamento dos mesmos (Calixto, 2009; Silva, 2018). 

São exemplos de perigos químicos: 

- Substâncias naturalmente presentes nos alimentos, mas que podem apresentar toxidade 

em função da sua concentração (cianeto), toxinas naturais (biotoxinas marinhas, micotoxinas, 

alcaloides dos vegetais); alergénios ou componentes que podem causar intolerância em 

indivíduos susceptíveis (lactose, glúten, histamina). 

- Resíduos de produtos utilizados na produção agrícola ou pecuária, como fertilizantes 

e pesticidas, resíduos de medicamentos veterinários (antibióticos, sulfamidas), substâncias 

proibidas (hormonas anabolizantes, beta-agonistas, tireostáticos) quando utilizados em 

desacordo com as especificações (doses, e intervalo de segurança antes da colheita ou abate, 

por exemplo).  

- Substâncias poluentes persistentes dispersas no meio ambiente. Poluição gerada pela 

industrialização e em maior concentração nos grandes centros populacionais, estes compostos 

são altamente estáveis e resistem à degradação química, fotolítica e biológica, podendo 

acumular-se em organismos vivos. Compostos organoclorados (policlorobifenilos encontrados 
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em condensadores e transformadores elétricos ou DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) 

encontrado em pesticidas de uso proibido, mas que ainda permanecem no solo e no ambiente), 

dioxinas, metais pesados e radionuclídeos são alguns exemplos destas substâncias. 

- Contaminantes oriundos do processamento, como aditivos alimentares (conservantes, 

corantes, edulcorantes) utilizados em quantidades superiores as permitidas pela legislação 

(nitrato e/ou nitrito de sódio); produtos gerados pelo processamento inadequado (formação de 

acroleína e peróxidos pelo aquecimento excessivo de gorduras na presença de oxigénio e 

humidade elevada); resíduos de produtos de limpeza e de desinfeção de equipamentos e 

ambiente (falhas no enxaguamento); ou substâncias utilizadas para a manutenção de 

equipamentos (lubrificantes não comestíveis) (Telles, 2018). 

Se os alimentos forem lavados ou aquecidos suficientemente, o risco perante 

determinados perigos (termolábeis) diminui, no entanto, é importante que as substâncias 

perigosas sejam mantidas afastadas dos processos de produção, colheita, processamento e 

armazenamento dos géneros alimentícios (Silva, 2018). 

3.3 Perigos Biológicos 

Os perigos biológicos subdividem-se em perigos macrobiológicos (relacionados com 

pragas como ratos, insetos, entre outros), e perigos microbiológicos, sendo estes os que se 

destacam mais, já que são os que causam doenças ao Homem de forma direta ou indireta (Silva, 

2018). 

São incluídos neste grupo: protozoários, vírus e bactérias. Os efeitos indiretos são 

normalmente causados por toxinas pré-produzidas pelos microrganismos como no caso de 

algumas bactérias (principalmente a generalidade das Gram-positivas ) que se encontram nos 

alimentos, enquanto os efeitos diretos se devem à invasão, colonização e infeção dos tecidos 

orgânicos (caso de grande parte das bactérias Gram-negativas, vírus e protozoários) (Calixto, 

2009). 

Os perigos microbiológicos podem dividir-se em indicadores (a presença de E. coli 

como indicadores de contaminação fecal) ou patogénicos (E. coli O157:H7, Salmonella, 

Shigella, Staphylococcus aureus, Clostridium spp). Para além dos agentes patogénicos 

destacam-se outros microrganismos que causam a deterioração dos alimentos, fazendo com que 

estes se tornem impróprios para consumo (Silva, 2018).  

Vários agentes patogénicos capazes de causar doenças de origem alimentar em seres 

humanos podem contaminar a carne, e atualmente, os mais importantes associados à carne são 
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Campylobacter spp., Clostridium perfringens, Escherichia coli verotoxigenica (VTEC), 

Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus e Yersinia enterocolitica 

(European Commission, 2001). 

Em vida, nos animais saudáveis, muitas destas bactérias estão confinadas ao trato 

digestivo, enquanto os restantes tecidos e carne são normalmente estéreis (European 

Commission, 2001). 

Ocasionalmente, no entanto, animais infetados ou clinicamente doentes podem entrar 

no matadouro, podendo transportar agentes patogénicos, incluindo vírus, parasitas, e bactérias, 

em órgãos como o fígado, pulmões, gânglios linfáticos, corrente sanguínea, e em abscessos. 

Nesses casos, a incisão do órgão ou da carcaça pode levar à contaminação do local por 

microrganismos como Clostridium perfringens e Salmonella spp. que pode então contaminar o 

músculo (European Commission, 2001). 

Algumas das bactérias do ambiente de processamento podem multiplicar-se a baixas 

temperaturas, e consequentemente, continuar a multiplicar-se após o arrefecimento, afetando 

negativamente a vida de prateleira do produto. Estas bactérias, que estão muito bem equipadas 

com enzimas lipolíticas e proteolíticas e estão adaptadas ao crescimento a baixas temperaturas, 

compreendem principalmente o grupo das Pseudomonas spp, Brochothrix thermosphacta, 

psychrotrófico Enterobacteriaceae, Shewanella putrefaciens, bactérias ácido-lacticas 

(incluindo Leuconostoc spp., Carnobacterium spp., Lactobacillus spp., Pediococcus spp. e 

Weisella spp.) e Clostridium spp. (European Commission, 2001). 

Os alimentos podem ficar contaminados em qualquer fase do processo, desde a 

produção até ao consumo, e a contaminação pode ser resultado de contaminação ambiental, 

como a poluição da água, do solo ou do ar (Faria, 2013). 

Estima-se que cerca de 90% das doenças transmitidas por alimentos sejam provocadas 

por microrganismos e, sendo assim, o perigo microbiológico é considerado o que apresenta um 

maior risco para a saúde do consumidor. Os perigos microbiológicos de origem alimentar 

(bactérias, vírus, parasitas) estão frequentemente associados a manipuladores e produtos crus 

contaminados no estabelecimento. Assim, alguns destes perigos são eliminados pelo processo 

de cozedura e outros podem ser controlados por boas práticas de manipulação e armazenamento 

(Silva, 2018). 

A extensão da contaminação distribuída sobre o produto final depende de vários fatores 

tais como o equipamento, os animais, o pessoal, método de higienização e a sua eficácia 

(European Commission, 2001). Garantir que os alimentos são seguros e estão protegidos contra 
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a contaminação secundária é fundamental para a salvaguarda da saúde, assim como garantir 

que as pessoas estão protegidas contra doenças que podem ser transmitidas de animais para 

seres humanos, como as zoonoses (Silva, 2018).
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4. Requisitos das Unidades de Abate 

A contaminação da carne por microrganismos ocorre durante as operações de abate, por 

contacto da superfície da carcaça com a pele, pêlo, patas, conteúdo gastrointestinal, leite do 

úbere do animal, equipamentos, mãos e roupas dos colaboradores. As contaminações cruzadas 

podem ocorrer em todas as fases das operações de abate, armazenamento e distribuição, e a sua 

intensidade dependerá da eficiência das medidas higiénicas adotadas (Gil, 2000; Gomes-Neves 

et al., 2011, 2012, citado por Faria, 2013). 

Para fazer face a todos os perigos e ameaças mencionados anteriormente, a Comissão 

Europeia elaborou ao longo do tempo, um conjunto de regulamentos, nomeadamente os nº 852, 

853 e 854 de 2004, que estabelecem as regras gerais destinadas aos operadores das empresas 

do sector alimentar, no que se refere à higiene dos géneros alimentícios e de origem animal, e 

controlos oficiais, onde estão discriminadas determinadas exigências relativas, quer a 

infraestruturas, quer às boas práticas de higiene, direcionadas a todos os que operam e visitam 

estas unidades. 

4.1 Infra-estruturas e equipamentos 

Tendo em conta os regulamentos mencionados, todas as estruturas, como o pavimento, 

as paredes, as portas e o teto, devem ser constituídas por materiais impermeáveis, lisos, não 

absorventes e não tóxicos, fáceis de lavar, limpar e desinfetar, e que sejam sempre mantidos em 

boas condições e evitem a acumulação de sujidade. 

As janelas deverão ser protegidas por redes mosquiteiras, ou qualquer outra forma de 

proteção contra insetos, de forma a serem facilmente removidos para limpeza.  

No equipamento de lavagem das mãos, as torneiras não devem ser acionadas 

manualmente, de forma a impedir que a contaminação se dissemine, além de que devem ter à 

disposição produtos de limpeza e desinfeção, assim como dispositivos de secagem higiénica.  

Devem dispor de um sistema de desinfeção de utensílios com água quente à temperatura 

mínima de 82ºC, ou sistema alternativo de efeito equivalente. 

Relativamente às abegoarias, os matadouros devem dispor de locais cobertos adequados 

para estabulação dos animais em condições de higiene, fáceis de limpar e de desinfetar. Essas 

instalações devem estar equipadas de forma a permitir o abeberamento dos animais e, se 

necessário, a sua alimentação. Devem também dispor de instalações separadas para animais 

doentes ou suspeitos de doença, com drenagem separada e localizados de forma a evitar a 
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contaminação dos outros animais. As dimensões dos locais para estabulação devem assegurar 

o respeito do bem-estar dos animais. A sua conceção deve facilitar as inspeções ante-mortem, 

incluindo a identificação dos animais ou dos grupos de animais (Regulamento (CE) nº 853, 

2004). 

Assegurar a separação, no espaço ou no tempo, das diferentes operações realizadas ao 

longo do processo de abate, incluindo salas para posterior manuseamento de miudezas e 

processamento da carne são fundamentais  (Regulamento (CE) nº 853, 2004). 

Possuir instalações que impeçam o contacto entre a carne e o chão, as paredes e os 

dispositivos fixos, e dispor de cadeias de abate que permitam um andamento constante do 

processo de abate e a evitar a contaminação cruzada entre as diferentes partes da cadeia  

(Regulamento (CE) nº 853, 2004). 

Quando funcionar nas mesmas instalações mais de uma cadeia de abate, deverá existir 

uma separação adequada entre essas cadeias, a fim de evitar a contaminação cruzada  

(Regulamento (CE) nº 853, 2004). 

Devem existir locais para a armazenagem refrigerada da carne declarada imprópria para 

consumo humano, isto é, as carcaças que após a inspeção post-mortem são rejeitadas  

(Regulamento (CE) nº 853, 2004). 

Deve existir um local separado que disponha de instalações adequadas para a limpeza, 

a lavagem e a desinfeção dos meios de transporte para gado  (Regulamento (CE) nº 853, 2004). 

Devem existir instalações reservadas ao abate dos animais doentes ou suspeitos de 

doença. 

Devem existir instalações ou, se necessário, uma sala, devidamente equipadas, 

destinadas a utilização exclusiva pelo serviço veterinário  (Regulamento (CE) nº 853, 2004). 

É fundamental que sejam cumpridos todos estes requisitos estruturais e de higiene, para 

o bom funcionamento destas empresas e garantia da segurança alimentar e saúde pública. 

Segundo o Regulamento (CE) nº 852/2004 , os operadores das empresas ficam ainda 

obrigados a possuir/desenvolver sistemas e registos de autocontrolo que contemplem: 

- a rastreabilidade dos géneros alimentícios e seus ingredientes ao longo da cadeia alimentar; 

- a aplicação dos princípios de HACCP, regras de higiene e boas práticas de fabrico; 

- o cumprimento dos critérios microbiológicos, estabelecidos pelas autoridades, que permitam 

o controlo de perigos e sejam garante da segurança e higiene dos géneros alimentícios. 
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4.2  Higiene no abate 

Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que os matadouros onde 

são abatidos ungulados domésticos obedecem a um determinado conjunto de regras de higiene 

no abate. 

Após a chegada ao matadouro, os animais serão abatidos sem demoras desnecessárias. No 

entanto, sempre que necessário por razões de bem-estar, os animais devem dispor de um período 

de repouso antes do abate. 

Só podem ser levados para as instalações de abate, animais vivos, salvo algumas exceções, 

como no caso de o animal ser abatido de emergência fora das instalações. 

Os animais devem estar limpos, e cada animal, ou, se for caso disso, cada um dos lotes 

de animais enviados para abate, devem ser identificados de modo a poderem ser rastreados até 

à sua origem. 

Deve ser realizada a inspeção ante-mortem de todos os animais a abater, e estabelecida uma 

ordem de abate, sendo prioritário os animais em sofrimento por algum tipo de lesão ou acidente. 

A insensibilização, a sangria, a esfola, a evisceração e outras preparações devem ser 

realizadas sem demoras desnecessárias e de forma a evitar a contaminação da carne.  

Durante a sangria, a traqueia e o esófago devem permanecer intactos. 

Na remoção da pele e do velo, deve ser evitado o contacto entre o exterior da pele e a 

carcaça; e os colaboradores e o equipamento que estejam em contacto com a superfície exterior 

da pele e do velo não devem tocar na carne. 

Devem ser tomadas medidas para evitar o derrame do conteúdo do aparelho digestivo 

durante e após a evisceração e para assegurar que a evisceração seja concluída logo que possível 

após o atordoamento. 

A remoção do úbere não deve provocar a contaminação da carcaça pelo leite ou colostro. 

Deve proceder-se à esfola completa da carcaça e das outras partes do corpo destinadas ao 

consumo humano. As cabeças e os pés devem ser manuseadas de forma a evitar a contaminação 

da restante carne. 

As carcaças não podem apresentar qualquer contaminação fecal. 

As carcaças e as miudezas não podem entrar em contacto com o chão, as paredes, as 

superfícies de trabalho ou outras carcaças. 

Até ao fim da inspeção post mortem, as partes de um animal abatido sujeito a essa inspeção 

devem continuar a ser identificáveis como pertencendo a uma determinada carcaça. 
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Se o sangue ou outras miudezas de vários animais forem recolhidos no mesmo recipiente 

antes de concluída a inspeção post mortem, todo o conteúdo desse recipiente deve ser declarado 

impróprio para consumo humano se a carcaça de pelo menos um desses animais tiver sido 

declarada imprópria para consumo humano. 

 

4.2.1 Higienização de facas 

É um requisito que os equipamentos e instalações aprovadas para abate e preparação de 

carcaças sejam cuidadosamente limpos e desinfetados várias vezes durante o dia de trabalho, e 

antes de serem reutilizados, de modo a evitar a contaminação por alguns microrganismos 

patogénicos ou outros microrganismos associados à deterioração da carne (European 

Commission, 2001). 

Atualmente, o único procedimento prescrito para higienização é a imersão da faca em 

água corrente com temperatura superior a 82 ° C por um período indefinido. Uma temperatura 

da água inferior a 82 °C eliminará a maioria das bactérias patogénicas e de deterioração não 

formadoras de esporos, mas, na prática, as bactérias são protegidas por material orgânico e o 

efeito de desinfeção é significativamente diminuído. Para evitar este efeito de “proteção” da 

matéria orgânica, a limpeza antes da desinfeção é necessária, uma vez que a imersão de facas 

altamente contaminadas em água quente resulta na coagulação de proteínas nas superfícies das 

facas, tornando essas superfícies inacessíveis ao calor ou à descontaminação química (European 

Commission, 2001). 

Além disso, a imersão repetida de facas usadas no mesmo recipiente de água morna 

pode levar ao acúmulo de gordura e outros materiais orgânicos na superfície da água. Como 

resultado, as bordas “desinfetadas” podem ser contaminadas novamente com a microflora 

flutuando na superfície, quando a faca é removida da água (European Commission, 2001). 

A investigação de Snijders (1985) indicou que quando gorduras ou proteínas estão 

ausentes, até mesmo uma alta contaminação bacteriana nas lâminas das facas é eliminada por 

imersão em água a uma temperatura superior a 82 ºC por 1 segundo. Por outro lado, se uma alta 

quantidade de contaminação por gordura e proteína estiver presente, mesmo uma imersão de 

10 segundos na água a esta temperatura não dá resultados satisfatórios. De fato, a desinfeção 

ótima de facas contaminadas é extremamente difícil de ser obtida sem o uso de meios 

mecânicos, como um jato de água de alta pressão para remover o material orgânico (European 

Commission, 2001). 
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Linhas modernas de abate operam a uma taxa tão rápida que por vezes é difícil conseguir 

a desinfeção frequente de facas (European Commission, 2001). 

 

4.2.1.1 Inspeção veterinária de carcaças e miudezas 

As facas são usadas em várias etapas do processo de abate e preparação de carcaça, 

incluindo pelas autoridades de controlo no decurso da inspeção veterinária post-mortem, em 

que devem ser apresentadas todas as partes dos animais abatidos e durante as quais alguns 

órgãos e gânglios linfáticos podem necessitar de serem incididos (European Commission, 

2001). 

As facas devem ser higienizadas imediatamente após a incisão exploratória das lesões 

patológicas, e em intervalos regulares e frequentes durante o período de inspeção. No entanto, 

em todos os casos é necessária uma higienização rigorosa da faca e de outros equipamentos 

utilizados (European Commission, 2001). 

Também é necessário ter cuidado especial ao examinar as carcaças retidas em 

observação para inspeção e exame adicionais, e quando se tratar de casos de abates de 

emergência ou abates sanitários (European Commission, 2001). 

 

4.3 Critérios microbiológicos 

A presença de microrganismos em alimentos não significa necessariamente um risco 

para o consumidor ou uma qualidade inferior destes produtos. Excetuando-se um número 

reduzido de produtos submetidos à esterilização comercial, os diferentes alimentos podem 

conter bolores, leveduras, bactérias e outros microrganismos. Muitos alimentos tornam-se 

potencialmente perigosos ao consumidor somente quando os princípios de sanitização e higiene 

são violados. Se o alimento tem estado sujeito a condições que poderiam permitir a entrada e/ou 

crescimento de agentes infeciosos ou toxigénicos, pode se tornar um veículo de transmissão de 

doenças (Silva, 2002). 

Microrganismos indicadores são grupos ou espécies de microrganismos que, quando 

presentes num alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação de 

origem fecal, sobre a provável presença de agentes patogénicos ou sobre a deterioração 

potencial do alimento, além de poderem indicar condições sanitárias inadequadas durante o 

processamento, produção ou armazenamento (Silva, 2002). 
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Estes microrganismos podem ser utilizados como método de avaliação da qualidade 

higio-sanitária de produtos alimentares, indicando a adequação das condições da sua obtenção, 

processamento e armazenamento (Brandão et al., 2012).  

No sector da carne, os indicadores escolhidos baseiam-se nos agentes que 

potencialmente poderão representar maior perigo, ou que melhor se adequam a indicar 

alterações/incorreções nos processos de fabrico. De uma forma geral, no sector da carne, foram 

escolhidos como indicadores de segurança: a Listeria monocytogenes e Salmonella. Como 

indicadores de higiene dos processos devem ser utilizados: a determinação do número de 

colónias aeróbias, Enterobacteriaceae, a Salmonella e Escherichia coli. Os indicadores 

microbiológicos referenciados na legislação são indicativos das medidas corretivas a tomar para 

preservar a higiene do processo em conformidade com o estipulado na legislação alimentar 

(caso dos indicadores de higiene dos processos), e da aceitabilidade do produto (caso dos 

indicadores de segurança). Por este motivo os indicadores de referência devem ser incluídos 

também nos critérios microbiológicos usados para validar e verificar a adequabilidade dos 

princípios de HACCP e Boas Práticas de Higiene adotadas pelos operadores/empresas (Calixto, 

2009). 

O número de microrganismos aeróbios encontrado em alimentos tem sido um dos 

indicadores microbiológicos da qualidade dos alimentos mais comumente utilizados, indicando 

se a limpeza, a desinfeção e o controlo da temperatura durante os processos de tratamento 

industrial, transporte e armazenamento foram realizados de forma adequada. Esta determinação 

permite também obter informação sobre a alteração incipiente dos alimentos, a sua provável 

vida útil, a falta de controlo no descongelamento dos alimentos ou desvios na temperatura de 

refrigeração estabelecida (Silva, 2002). 

A análise microbiológica para se verificar quais e quantos microrganismos estão 

presentes é fundamental para se conhecer as condições de higiene em que o alimento foi 

preparado, os riscos que o alimento pode oferecer à saúde do consumidor e se o alimento terá 

ou não a vida útil pretendida. Essa análise é indispensável também para verificar se os padrões 

e especificações microbiológicos para alimentos, nacionais ou internacionais, estão a ser 

cumpridos adequadamente (Silva, 2002). 

O Regulamento (CE) nº 2073/2005 alterado pelo Regulamento (CE) nº 1441/2007 

estabelece os critérios microbiológicos aplicados aos géneros alimentícios em cada fase da 

produção, tendo em conta o tipo de género alimentício, o seu método de obtenção e o fim a que 

se destina. Contudo, é referido que os critérios estabelecidos não são imutáveis e, sempre que 
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o conhecimento científico se justifique, devem ser reavaliados e/ou adotados novos indicadores 

mais específicos ou cuja técnica seja mais precisa, eficaz e economicamente viável. 

Foi também estabelecido por este regulamento, que a análise microbiológica das 

carcaças deverá ser feita depois do abate, mas antes da refrigeração. Uma vez que a diminuição 

da temperatura poderá influenciar a multiplicação microbiana, as análises são feitas antes da 

refrigeração, sendo também possível avaliar a higiene de todo o processo de abate. 

O Regulamento (CE) nº 1441/2007 fornece os limites máximo (M) e mínimo (m) pelos 

quais nos devemos guiar na avaliação da qualidade microbiológica de um processo. Os limites 

referidos estão apresentados na Tabela 1, para os três parâmetros definidos pela legislação: 

número de colónias aeróbias, Enterobacteriaceae e Salmonella. 

Tabela 1 - Critérios de higiene dos processos. 

 
Fonte: Regulamento (CE) nº1441/2007. 

De entre os perigos microbiológicos que podem ser veiculados pelos géneros 

alimentícios produzidos no sector da carne, os mais frequentes são as bactérias, agentes de 

zoonoses importantes, e agentes causadores de doenças alimentares. Se de uma forma geral o 

controlo das zoonoses é feito, primordialmente, através de programas sanitários a nível das 

explorações, o caso das doenças alimentares requer um mecanismo de controlo ao nível de toda 

a cadeia de produção de géneros alimentícios. Assim, torna-se imprescindível estabelecer 

n c m M

Número de colónias 

aeróbias
3,5 5 ISO 4833

Enterobacteriaceae 1,5 2,5 ISO 21528-2

Salmonella 50 2 EN/ISO 6579

Melhoria da higiene no 

abate e reexame das 

modalidades de controlo 

dos processos e da origem 

dos animais

Número de colónias 

aeróbias
4 5 ISO 4833

Enterobacteriaceae 2 3 ISO 21528-2

Salmonella 50 5 EN/ISO 6579

Melhoria da higiene no 

abate e reexame das 

modalidades de controlo 

dos processos e da origem 

dos animais, bem como 

das medidas de 

biossegurança nas 

explorações de origem.

Ausência na área 

testada em cada 

carcaça

Carcaças após a 

preparação, mas 

antes da 

refrigeração.

Carcaças após a 

preparação, mas 

antes da 

refrigeração.

n= número de unidades que constituem a amostra; c = número de unidades da amostra com valores entre m e M; 

m= mínimo; M=máximo

Medidas em caso de 

resultados insatisfatórios

Melhoria da higiene no 

abate e reexame das 

modalidades de controlo 

dos processos

Melhoria da higiene no 

abate e reexame das 

modalidades de controlo 

dos processos

Ausência na área 

testada em cada 

carcaça

Microrganismos

CARCAÇAS DE SUÍNOS

Plano de 

amostragem

Limites ( log ufc/cm2 

média logarítmica 

diária)
Método de 

análise de 

referência

Fase em que o 

critério de aplica

CARCAÇAS DE BOVINOS
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critérios que determinem os níveis aceitáveis de contaminação para cada agente em cada género 

alimentício. 

4.4 Pesquisa de Triquinella spp. 

A triquinelose é uma zoonose causada por um pequeno nematode intracelular do género 

Trichinella. O parasita possui uma ampla gama de hospedeiros, sendo capazes de infetar todos 

os carnívoros e omnívoros de sangue quente, ocorrendo a infeção através da ingestão de carne 

crua ou cozinhada de forma insuficiente, na qual estão presentes quistos coma a forma larvar 

desse parasita. Após a ingestão, os cistos são digeridos pela acidez e pelas pepsinas do 

estômago, libertando as larvas, que rapidamente migram para o intestino delgado onde, após 

três mudas, atingem a maturidade sexual. Após a cópula, os machos morrem e as fêmeas 

fecundadas penetram nas vilosidades intestinais para realizar a postura das larvas que, recém-

nascidas, migram pelo organismo através da circulação sanguínea e dos vasos linfáticos, 

alcançando qualquer tecido, mas somente no tecido muscular esquelético é que são capazes de 

completar o seu desenvolvimento. A localização das larvas varia conforme o hospedeiro, mas 

geralmente a predileção é nos músculos estriados mais oxigenados como os músculos da língua, 

laringe, masséteres, olhos, diafragma e nos intercostais (Salazar & Souza, 2017). 

No que diz respeito à triquinelose, as carcaças de porco destinadas ao consumo humano 

(exceto as destinadas a auto consumo) têm de ser sistematicamente submetidas a uma pesquisa 

laboratorial de triquinela como parte do seu exame post-mortem, salvo carcaças de suínos do-

mésticos que tenham sido submetidas a um tratamento por congelação, ou de suínos domésticos 

provenientes de uma exploração ou categoria de explorações que tenham sido oficialmente re-

conhecidas pela autoridade competente como indemne de triquinas, ou de uma região onde o 

risco de ocorrência de triquinas em suínos domésticos seja oficialmente reconhecido como ne-

gligenciável (Regulamento (CE) N.º 854/2004 e Regulamento (CE) N.º 2075/2005). 

Esta análise é efetuada a amostras de carne recolhidas pelo pessoal da linha de abate das 

carcaças de suíno. Após a recolha, as amostras de carne são trituradas e transferidas para um 

recipiente que já contém uma solução ácida de pepsina (2,0L de água da torneira pré-aquecida 

a 46-48°C, aos quais se adicionam 16,0±0,5 mL de HCl 25% e 10,0±0,2 g de pepsina). As 

amostras ficam a digerir nesta solução durante aproximadamente 30 minutos com agitação 

(agitador magnético). Posteriormente, as amostras digeridas são filtradas para uma ampola de 

decantação e ficam a sedimentar durante 30 minutos. Findo este tempo transferem-se 40 mL 
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para uma proveta e deixa-se repousar por mais 10 minutos. Após os 10 minutos de repouso, 

retiram-se 10 mL de sedimento para a placa de Petri e observa-se.  

No caso de não se observar qualquer evidência da presença de triquinela, é feito o registo 

e concluído o trabalho. Se o resultado for positivo, o produto é imediatamente retido e a carne 

do respetivo animal é declarada imprópria para consumo humano, devendo, nestes casos, ser 

escrupulosamente marcada e eliminada do circuito comercial, impossibilitando a sua posterior 

reutilização para consumo. As restantes (negativas) seguem imediatamente para consumo (Reg. 

(CE) nº2075/2005; TrindadeTrindadeTrindade, 2015).
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5.Tecnologia de abate 

Todos os animais saudáveis, considerados aptos para consumo, poderão ser portadores 

de microrganismos patogénicos e /ou deteorativos. Estes, podem entrar na cadeia alimentar por 

contaminação fecal direta ou indireta, ou por contacto com superfícies contaminadas, daí ser de 

grande importância o cumprimento das boas práticas de higiene em todas as etapas do processo 

de abate, de forma a minimizar a contaminação, proteger e garantir a saúde pública, e a 

qualidade da carne (European Commission, 2001). 

Não esquecendo que anteriormente ao abate estamos a lidar com seres vivos, é 

necessário ter em conta, não só as boas práticas de higiene, mas sobretudo, respeitar as normas 

de bem-estar animal, e respeitar os animais no período que antecede o abate. 

5.1 Maneio pré-abate 

O cumprimento das regras de bem-estar animal deve ser tido em conta a nível de toda a 

fileira de produção de carne, uma vez que é cada vez mais importante para o rendimento final 

das explorações. A proteção e bem-estar dos animais no abate ou em qualquer momento de 

occisão inclui o transporte para abate, estabulação nos matadouros, encaminhamento, 

imobilização e atordoamento.  

O maneio de animais antes do abate tem sido reconhecido como um importante fator 

que influencia a qualidade da carne, tendo sérias implicações económicas para as empresas 

(Belk et al., 2002). A falta de bem-estar pode induzir à produção de uma carne de qualidade 

inferior, e consequentemente à perda de produção e prejuízo de vendas, ou distribuição de 

mercadorias de baixa qualidade (Sobral et al., 2015).  

No tempo entre a saída da exploração e o abate, os animais são removidos do ambiente 

ao qual estão habituados, são carregados e descarregados dos veículos de transporte, mantendo-

se sempre em ambientes desconhecidos, expostos a múltiplos fatores de stresse tais como 

ruídos, odores estranhos, privação de comida e água, vibrações e mudanças de velocidade, 

extremos de temperatura, separação do grupo de animais com que estavam, isolamento, e 

muitas vezes, superlotação. Estes fatores de stresse, juntamente com um maneio inadequado e 

violento por parte dos colaboradores, muitas vezes provocam respostas comportamentais, 

químicas, fisiológicas e biológicas, promovendo variações extremas de pH, o que acarreta 

prejuízo para a saúde animal e humana (Sobral et al., 2015) e para uma redução na qualidade 

da carcaça e da carne, e consequentemente, perdas para a empresa. É aqui que reside o elo entre 
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bem-estar e qualidade (Belk et al., 2002). 

A qualidade final da carne fresca depende das principais modificações metabólicas que 

experimenta o músculo nos momentos imediatos ao sacrifício e das consequentes modificações 

físicas e químicas. A fisiologia do animal e as manipulações a que é submetida a carne depois 

do abate, influenciam as modificações metabólicas que ocorrem antes, durante e depois do 

"rigor mortis" (Graça et al, 2004, citado por Silva, 2007). 

5.1.1 Exploração de origem dos animais 

Relativamente à qualidade e sanidade da carne, é na exploração de origem dos animais 

que tudo começa. Animais produzidos em melhores condições de bem-estar são mais saudáveis 

e produtivos, resultando em maiores lucros para a empresa.  

Tanto os produtores primários como a autoridade competente devem trabalhar em 

conjunto na implementação de programas de higiene da carne baseados no risco. Ao nível da 

produção primária, que é uma fonte importante de perigos associados à carne, o fornecimento 

das informações relevantes que documentem o estado geral de saúde dos animais destinados a 

abate, facilita a aplicação de programas de higiene e também o controlo de zoonoses (Noronha, 

2005). Os métodos de identificação dos animais devem possibilitar a rastreabilidade destes até 

ao ponto de origem, de forma a ser possível realizar uma investigação sempre que necessário 

(Martins, 2015). 

5.1.2 Transporte dos animais para o matadouro 

No que diz respeito aos meios de transporte de animais, estes devem ser concebidos, 

construídos, mantidos e utilizados de forma a evitar ferimentos e sofrimento e garantir a 

segurança dos animais, protegendo-os das temperaturas externas e variáveis meteorológicas 

desfavoráveis. Devem ser limpos e desinfetados de forma a assegurar a minimização da 

contaminação cruzada com a matéria fecal. Devem evitar a queda ou fuga de animais e ter a 

capacidade de resistir às tensões dos movimentos, possuir chão antiderrapante e fornecer 

iluminação suficiente para inspeção e tratamento durante o transporte. Este deve ser efetuado 

sem demora para o local de destino e as condições de bem-estar animal devem ser verificadas 

regularmente e mantidas de forma adequada. Deve ser proporcionado aos animais espaço 

suficiente tendo em conta o seu tamanho e a viagem prevista (Martins, 2015). 
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5.1.3 Receção dos animais no matadouro 

Nesta etapa, os animais chegam ao matadouro, mas apenas são descarregados após 

verificação da documentação de acompanhamento. Existe um número de aspetos importantes 

a verificar pelo operador responsável pelo matadouro, para que todos os requisitos sejam 

cumpridos, uma vez que os animais rececionados para abate devem estar devidamente 

identificados e acompanhados pelas informações pertinentes fornecidas pelas explorações de 

proveniência, tais como o IRCA (Informação Relativa à Cadeia Alimentar) e a guia de 

circulação (Martins, 2015).  

Assim que chegam ao matadouro, os animais devem ser descarregados o mais 

rapidamente possível e subsequentemente abatidos sem demoras necessárias. Os animais 

incapacitados de andar não podem ser arrastados para o local de abate, devem sim ser mortos 

no local onde se encontram (Reg. (CE) nº1099, 2009). 

As condições de bem-estar de cada conjunto de animais são avaliadas à chegada ao 

matadouro, com o objetivo de estabelecer prioridades de abate e identificar os animais que 

apresentam necessidades de bem-estar específicas, bem como as medidas a tomar (Martins, 

2015). 

No caso dos suínos, o maneio inadequado durante a descarga, está muitas vezes 

associado a situações de mortes, uma vez que existem suínos muito susceptíveis ao stresse. 

Pode também levar à ocorrência de lesões, assim como nos bovinos, tendo consequências a 

nível do aproveitamento económico da carne. 

5.1.4 Condições de estabulação  

O acondicionamento dos animais nas abegoarias, não só tem efeito no bem-estar dos 

animais e stress, como também tem um efeito importante na produção de carne segura e 

adequada para consumo humano.  

A limpeza dos animais tem uma grande influência a nível de contaminação 

microbiológica cruzada da carcaça e de outras partes comestíveis durante os processos de abate 

(Noronha, 2005).  

Os locais de estabulação devem ser concebidos e construídos de forma a que os animais 

possam ser alojados sem que ocorra sobrelotação ou qualquer prejuízo para o animal e sem que 

estes estejam expostos a stress provocado pelo frio ou calor, devendo existir parques para 

animais “suspeitos”, de modo a evitar a contaminação de outros animais (Noronha, 2005).  
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Está provado que menos animais por parque, resulta em animais mais limpos, menores 

danos na carcaça e na qualidade da carne (Belk et al., 2002), e uma vez que o transporte é um 

fator de fadiga e stress, a estabulação dos animais poderá constituir um meio de correção a esses 

efeitos. 

5.1.5 Inspeção ante-mortem 

Só devem ser apresentados para abate animais saudáveis, limpos e devidamente 

identificados, que serão posteriormente submetidos, individualmente ou em lote, a uma 

inspeção ante-mortem a efetuar por uma pessoa competente, neste caso, o veterinário presente 

no abate no respetivo dia. A inspeção deve servir de suporte à inspeção post-mortem através da 

aplicação de uma série de procedimentos que analisem o comportamento, as reações e o aspeto, 

bem como possíveis sinais de doença (Noronha, 2005). 

5.1.6 Encaminhamento 

Assim como na descarga dos animais e encaminhamento para os respetivos parques, 

também no encaminhamento dos animais para a insensibilização é necessário ter em conta o 

bem-estar dos animais. 

Ao valorizar este aspeto, diminui-se o sofrimento e stress dos animais, melhora-se as 

condições de segurança dos colaboradores, e produtividade, tendo ainda efeitos positivos a 

nível financeiro para a empresa. 

5.1.7 Imobilização 

Depois do encaminhamento dos animais para o local onde irá ocorrer a insensibilização, 

é preciso que haja uma contenção suficiente do animal, para que esta seja eficaz. 

Para isso, existem vários sistemas de contenção, projetados para conter animais 

individualmente, de modo a que a insensibilização possa ser feita com facilidade e precisão. 

5.2 Abate 

Todos os anos, milhões de animais são criados para consumo em todo o mundo. O abate 

destes animais, para ser considerado humano, deve ser realizado de uma forma que não cause 

dor ou sofrimento desnecessários. Foram por isso, desenvolvidos vários métodos, cujo princípio 

base, é atordoar o animal de forma a que este fique inconsciente e insensível à dor, tendo esta 

condição que se manter até que o animal esteja morto (Humane Slaughter Association, 2013). 
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5.2.1 Insensibilização 

A insensibilização consiste na primeira operação do processo de abate e, quando feita 

de maneira adequada, leva o animal a um estado de inconsciência, possibilitando assim que o 

restante do processo seja eficientemente realizado, sem que haja sofrimento do animal (Sobral 

et al., 2015). 

É uma etapa do abate que requer muita atenção, sendo necessárias instalações 

adequadas, equipamentos devidamente calibrados, e mão de obra qualificada para sua 

realização.  

Os animais só podem ser mortos após atordoamento efetuado em conformidade com os 

métodos corretos, para que a perda de consciência e sensibilidade do animal seja mantida até à 

sua morte. Os colaboradores do matadouro devem realizar verificações regulares aos animais 

para assegurar que os mesmos não apresentam qualquer sinal de consciência ou sensibilidade 

no período compreendido entre o fim do atordoamento e a morte (Martins, 2015). 

5.2.1.1 Eletronarcose - Suínos 

  O atordoamento elétrico, também conhecido como eletronarcose, foi inicialmente 

desenvolvido na França e na Alemanha no final da década de 1920, para uso em bovinos, 

ovinos, suínos, bezerros e cavalos. Este método envolve atordoar os animais com eletricidade 

e a morte é causada pela perda de sangue (corte dos principais vasos sanguíneos entre o coração 

e o cérebro). No início dos anos 1930, foram desenvolvidos, nos Estados Unidos da América, 

sistemas de atordoamento elétrico de alto rendimento, tornando-se depois amplamente 

utilizados na Europa, nos anos 50, sendo agora utilizado em todo o mundo (Humane Slaughter 

Association, 2013). 

O princípio do atordoamento elétrico é passar corrente suficiente através do cérebro para 

interromper sua atividade normal, de modo que o animal fique imediatamente inconsciente e 

incapaz de sentir dor. Quando os elétrodos são aplicados na cabeça, a quantidade de corrente 

que flui dependerá da diferença de tensão entre os elétrodos e da resistência elétrica do animal. 

Os animais contêm uma alta proporção de líquido que conduz bem a eletricidade, no entanto, 

pele, gordura, osso e pêlo são maus condutores. A corrente elétrica seguirá o caminho de menor 

resistência através do tecido animal, com o resultado de que apenas uma pequena proporção da 

corrente medida penetrará no cérebro. Animais com pelagens densas, pele grossa, camadas de 

gordura ou crânios grossos terão uma alta resistência elétrica. A Tabela 2 mostra como a relação 

entre corrente, tensão e resistência difere quando atordoando ovelhas de diferentes condições 

físicas (Humane Slaughter Association, 2013). 
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Tabela 2 – Relação entre correntes e resistência elétrica no atordoamento de ovelhas em diferentes condições 

físicas. 

 

Fonte: Humane Slaughter Association, 2013. 

Quando o atordoamento elétrico é realizado de forma eficaz, o resultado é 

essencialmente o mesmo que um ataque epilético no homem, durante o qual o cérebro é 

severamente estimulado, o corpo exibe atividade tónica / clónica e há perda completa da 

consciência. Durante a primeira fase (tónica), quando a corrente flui pelo cérebro, o animal 

entra em colapso e pára de respirar, com as pernas dianteiras estendidas rigidamente e as pernas 

traseiras flexionadas para dentro do corpo (Figura 4). Na segunda fase (clónica) o animal começa 

a relaxar e inicia-se o movimento involuntário dos membros anteriores e posteriores. À medida 

que a atividade clónica diminui, o animal entra na terceira fase (recuperação ou exaustão) 

(Humane Slaughter Association, 2013). 

 

Figura 4 - Suíno em contração tónica (esquerda) e em relaxamento muscular (direita) (Marcos A.Z. 

Morés/Embrapa3). 

É reconhecido que, enquanto um animal está nas duas primeiras fases, está inconsciente 

e, portanto, insensível à dor. No entanto, o início da terceira fase é uma indicação de que o 

animal está a começar a recuperar e pode sentir dor. É importante analisar e reconhecer os 

sintomas físicos de um animal inconsciente (Tabela 3).  

 
3
 Disponível em: http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_publicacoes/publicacao_s5e39g7r.pdf 

Animal seco, com camada de 

gordura e pelagem completa

Animal molhado, magro e 

recentemente tosqueado

Voltagem aplicada (V) 200 V 200 V

Resistência através da 

cabeça (R)
1000 Ω 150 Ω

Corrente (I=V/R) 0,2 A 1,3 A

Resultado Atordoamento ineficaz Atordoamento eficaz

Condição do animal

http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_publicacoes/publicacao_s5e39g7r.pdf
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Tabela 3 - Sintomas físicos nas diferentes fases.  

Fase Sintomas físicos  

 

 

Tónica 

Animal colapsa e fica rígido; 

Ausência de respiração rítmica; 

Cabeça levantada; 

Membros anteriores estendidos rigidamente e os membros posteriores flexionados em 

direção ao corpo. 

 

 

Clónica 

Relaxamento gradual dos músculos; 

“Pedalar” ou movimentos involuntários dos membros anteriores e posteriores (por vezes 

violento); 

Movimento descendente dos olhos; 

Animal urina e/ou defeca. 

 

Recuperação 

Retorno à respiração rítmica normal; 

Resposta a estímulos dolorosos; 

Torna-se visualmente consciente; 

Tenta voltar à posição normal. 

Fonte: Humane Slaughter Association, 2013. 

O primeiro sinal de que um animal está a recuperar do efeito do atordoamento é retorno 

à respiração rítmica normal. Esta pode ser determinada, observando a ascensão e queda do 

peito, com respirações uniformemente espaçadas. Isso não deve ser confundido com gasping 

aleatório (respiração agonal), um resultado de contrações espasmódicas do músculo, que pode 

ocorrer quando o cérebro está a morrer. Durante essas contrações aleatórias, o ar também pode 

ser forçado pelos pulmões, fazendo com que o animal faça ruídos involuntários (Humane 

Slaughter Association, 2013). 

O objetivo de atordoar um animal é torná-lo insensível à dor até que a morte seja causada 

por perda de sangue ou paragem cardíaca. Portanto, é importante conhecer a duração de um 

choque elétrico efetivo. A Tabela 4 fornece o tempo em segundos que essas fases devem durar 

(esses tempos estão relacionados à aplicação mínima recomendada de correntes de 

atordoamento) (Humane Slaughter Association, 2013). 

Tabela 4 - Espectativa de duração das diferentes fases em diferentes animais. (Adaptado de Humane Slaughter 

Association, 2013). 

Espécie  Fase Tónica Fase Clónica Recuperação 

Suínos 10-20 segundos 15-45 segundos 30-60 segundos 

Bovinos adultos 5-20 segundos 10-60 segundos 45-90 segundos 

Bovinos jovens 8-14 segundos 8-28 segundos 40-70 segundos 

      Fonte: Adaptado de Humane Slaughter Association, 2013. 
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Também é importante saber a duração da inconsciência do animal, ao calcular o 

intervalo máximo entre o atordoamento e a sangria, a fim de evitar o risco de os animais 

recuperarem a consciência (Humane Slaughter Association, 2013). 

Os equipamentos modernos controlam a voltagem, frequência, forma de onda e duração 

da corrente elétrica fornecida para atordoar os animais. Apesar da crescente complexidade do 

equipamento de atordoamento elétrico, ainda é responsabilidade do colaborador garantir que 

todos os animais sejam humanamente atordoados e mortos (Humane Slaughter Association, 

2013). 

Negligenciar a manutenção dos equipamentos e não os utilizar de forma correta, pode 

resultar num sofrimento evitável para o animal, podendo também comprometer a segurança do 

operador. 

5.2.1.2 Pistola de êmbolo retrátil - Bovinos 

Depois de contido o animal na box, o processo de atordoamento de bovinos é efetuado 

com o auxílio de uma pistola de êmbolo perfurante e retráctil (Figura 5), que é aplicada na região 

cefálica frontal. Este instrumento deve estar posicionado de modo a assegurar que o projétil 

penetre o córtex cerebral, de forma a provocar no animal um estado de inconsciência e ausência 

de dor (Martins, 2015). 

Para que a insensibilização ocorra de maneira eficiente, o atordoamento deve ser feito 

em local correto no animal, o disparo deve ser feito no plano frontal, na interseção de duas 

linhas imaginárias, que vão da base do chifre até o olho do lado oposto da cabeça, conforme a 

Figura 6 (Sobral et al., 2015). 

 

Figura 5 – Pistola de êmbolo perfurante retrátil (Cantec4). 

 
4
  Disponível em: 

https://shop.cantec.se/Produkter/Slaktredskap/Slaktpistoler/BULTPISTOL_MATADOR_SS3000?id=31199-3000. Acesso em 19 outubro 

2019. 
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Figura 6 - Vista frontal e sagital da cabeça bovina e diferentes ângulos do disparo em relação ao crânio do 

animal, indicando o local ideal do disparo (A) (Sobral et al., 2015). 

Para verificar a eficácia da operação, é necessário verificar a ausência de sinais 

indicativos de animais sensíveis como respiração rítmica, reflexos oculares, vocalizações e 

movimentos persistentes de membros torácicos. A respiração final, denominada de “gasp” 

caracteriza-se por ser profunda e única, acompanhada da extensão de membros torácicos assim 

que o corte da barbela e dos vasos sanguíneos é feito, porém não pode ser confundida com 

sensibilidade presente (Sobral et al., 2015). 

A limpeza diária e manutenção regular da pistola são cruciais para o seu correto 

funcionamento evitando a perda de força do embolo, caso contrário, os disparos são 

ineficientes, oferecendo assim maior sofrimento e stress aos animais, por não proporcionar a 

insensibilização imediata (Sobral et al., 2015). 

O operador responsável por esta operação deverá garantir uma correta insensibilização 

para que seja possível evitar o sofrimento do animal, de acordo com as regras de bem-estar 

animal. Uma correta insensibilização facilita uma melhor sangria, o que trará uma carne de 

melhor qualidade. 

5.2.2 Sangria 

Após o atordoamento, os animais devem ser sujeitos à sangria o mais rápido possível, 

antes que o animal recupere a consciência. Estes são pendurados por um dos membros 

posteriores e sujeitos à sangria, que é efetuada mediante o corte da artéria carótida, de modo a 

provocar um escoamento de sangue rápido, profundo e completo (Martins, 2015). 

A sangria envolve o corte das artérias carótidas e as veias jugulares, ou os vasos de onde 

estes surgem. É importante que todos os principais vasos sanguíneos (Figura 7) sejam cortados 

de forma limpa para assegurar que a perda de sangue seja rápida e profusa. Tem sido 
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demonstrado que, para todas as espécies de carne vermelha, qualquer que seja o tipo de 

atordoamento elétrico usado, o método mais eficaz de sangramento é o tórax, que corta todos 

os principais vasos sanguíneos próximos ao coração. Isto consegue uma rápida perda inicial de 

sangue e o menor tempo para perda da função cerebral. O corte deve ser sempre realizado com 

uma faca afiada com pelo menos 12cm de comprimento  (Humane Slaughter Association, 

2013).   

 

Figura 7 - Principais vasos sanguíneos em animais de carne vermelha (Humane Slaughter Association, 2013). 

Nos bovinos, a sangria deve ser realizada por meio de uma incisão feita com uma faca 

afiada no sulco jugular na base do pescoço, sendo a faca direcionada para a entrada do peito 

para cortar os principais vasos sanguíneos perto do coração (Figura 8). No interesse de uma boa 

higiene, devem ser usadas duas facas - a primeira para abrir a pele e a segunda para cortar os 

vasos sanguíneos (Humane Slaughter Association, 2013).  

 

Figura 8 - Ângulo para corte dos vasos em bovinos (Humane Slaughter Association, 2013).  

Nos suínos, a faca deve ser inserida na linha média do pescoço na depressão em frente 

ao esterno. A pele deve ser levantada com a ponta da faca usando uma leve pressão e um 

movimento de elevação. Quando a penetração tiver sido feita, a alça da faca deve ser abaixada, 

de modo que a lâmina esteja apontando para a cauda do animal e empurrada para cima, para 

cortar todos os principais vasos sanguíneos que surgem do coração (Figura 9). É importante que 
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o comprimento da incisão seja adequado para permitir uma rápida perda de sangue  (Humane 

Slaughter Association, 2013).  

 

Figura 9 - Angulo para corte dos vasos em suínos (Humane Slaughter Association, 2013).  

Caso o atordoamento, o içamento, a suspensão e a sangria dos animais for assegurado 

pela mesma pessoa, estas operações devem ser efetuadas consecutivamente no mesmo animal, 

antes de serem efetuadas a qualquer outro (Martins, 2015). 

Os instrumentos utilizados na linha de abate são objeto de particular atenção, como as 

facas (incluindo as chamadas facas ocas) usadas para a sangria dos animais pode entrar em 

contato com a pelo do animal, e são manuseadas por colaboradores que lidam com animais 

vivos num espaço confinado, o potencial de contaminação direta é considerável. Tal 

contaminação, ao entrar na corrente sanguínea do animal nos seus últimos momentos de vida, 

podem ter consequências tanto a nível da qualidade como da saúde (European Commission, 

2001). 

Utilizar facas diferentes para fazer a incisão na pele e abrir os principais vasos, é uma 

forma de reduzir esse risco. A transferência de tal contaminação, através de facas, entre animais 

diferentes no abate representa mais um perigo (European Commission, 2001). 

5.3 Operações pós-abate  

Após a sangria, operação onde ocorre efetivamente a morte dos animais, procedem-se 

uma série de operações, diferindo entre as duas linhas de abate. 

Nos suínos, após a sangria, as carcaças são submetidas ao escaldão, para facilitar a 

depilação que vem logo de seguida. Depois é feita a lavagem da carcaça e o chamusco, para 

eliminar vestígios de cerdas e dar alguma tonalidade à pele. Todas estas etapas são realizadas 

mecanicamente. Entram então os magarefes em ação, começando pela oclusão do reto, 

evisceração e corte sagital da carcaça, inspeção e lavagem final, seguindo-se da pesagem e 

classificação da carcaça (Figura 10). 
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Figura 10 –Fluxo de processo da linha de abate de suínos. 

Nos bovinos, após a sangria, são cortados os cornos com auxílio de uma serra, as 

extremidades podais anteriores também são cortadas, e dá-se início à esfola. Esta é inicialmente 

efetuada manualmente por vários magarefes, cada um com a sua respetiva função, em 

plataformas elevatórias que se encontram posicionadas ao longo da linha de abate. A pele é 

removida, iniciando-se pela zona da cabeça, seguindo-se a zona da garganta e dos membros 

posteriores. Posteriormente o processo efetua-se de forma mecânica, em que a pele restante 

existente na carcaça é retirada com o auxílio de um mecanismo com correntes. Completa a 

esfola procede-se à remoção da cabeça, evisceração, começando pelas vísceras brancas, 

seguidas pelas vermelhas, inspeção post-mortem, remoção das aparas de gordura e medula. A 

carcaça segue depois para pesagem e classificação (Figura 11). 

Carga/ transporte/ 
descarga de animais 

vivos 
Estabulação Inspeção ante-

mortem Imobilização 

Atordoamento Sangria Escaldão/ 1ª 
Depilação 

Colocação em via 
aérea 

2ª depilação Chamusco 3ª depilação Lavagem 

Extração do ânus e 
unhas traseiras 

Evisceração (vísceras 
brancas) 

Evisceração (vísceras 
vermelhas) 

Separação em Hemi-
carcaça 

Inspeção post-
mortem 

Lavagem da carcaça 
extração dos rins e 

peritoneu 

Extração unhas 
dianteiras Marca sanitária 

Classificação e 
recolha amostra para 
análise de triquinella 

Pesagem e 
Classificação 

Etiqueta de 
identificação 



5. Tecnologia do Abate 

- 38 - 
 

 

Figura 11 – Fluxo de processo da linha de abate de bovinos. 

Durante o processo de obtenção de carne, seja esta para consumo de in natura ou como 

matéria-prima para elaboração de produtos cárneos, as operações de abate como a esfola e a 

evisceração são consideradas pontos críticos de controlo, determinando a maior ou menor con-

taminação da carcaça (Pena, 2005). 

Os animais, quando abatidos, ficam desprotegidos com a desativação do sistema imuni-

tário. Deste modo, ao longo da linha operacional, até a obtenção dos cortes, inevitavelmente, a 

carcaça entra em contato com diferentes espécies de microrganismos presentes no couro, patas, 

pêlos, utensílios (facas), equipamentos (mal higienizados), manipuladores (uniformes), água da 
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lavagem, ar do matadouro e, ainda, contato acidental com carcaças sanitariamente comprome-

tidas (Pena, 2005). 

Estes microrganismos são capazes de produzir alterações, bem como veicular doenças, 

desde que encontradas condições apropriadas para desenvolvimento trazendo como consequên-

cia, custos elevados para a sociedade, que incluem gastos médico-hospitalares, perda de produ-

tividade pela ausência de trabalhadores nos locais de emprego e até morte prematura (Pena, 

2005).  

Em qualquer uma das fases, o risco de contaminação está presente, e é de grande im-

portância implantar e validar sistemas de segurança alimentar destinados ao controlo sanitário, 

assim como salientar a obrigatoriedade dos colaboradores cumprirem as boas práticas de higi-

ene e produção, de forma a garantir a segurança e qualidade alimentar, ajudando a produzir 

alimentos que não ponham em risco a saúde dos consumidores, bem como, a reduzir os fatores 

que interferem na qualidade organolética da carne.
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1. Descrição da Empresa 

O estágio, com duração de quatro meses, decorreu numa unidade de abate industrial, uma 

empresa com algumas décadas de existência que nasceu inicialmente como matadouro de suí-

nos, evoluindo para uma moderna unidade industrial, com duas linhas de abate, para suínos e 

bovinos, cuja origem, é na sua totalidade, nacional. 

Quanto à disposição das instalações, considera-se um matadouro de disposição vertical, 

uma vez que se dispõem em mais do que um piso. A entrada dos animais e respetiva occisão, 

ocorrem no piso inferior, sendo encaminhados através do circuito para o nível superior após a 

sangria. Ao longo do percurso, alguns dos subprodutos são encaminhados para o nível inferior 

para posterior tratamento, armazenamento e expedição. Este tipo de disposição de matadouro 

permite uma separação entre zona limpa e zona suja mais eficaz. 

A empresa possui também linhas de desmancha e de desossa e ainda, de transformação, 

onde são produzidos vastos produtos de charcutaria. A distribuição é da total responsabilidade 

da empresa, que possui uma frota devidamente equipada, garantindo uma distribuição com qua-

lidade. 

Ainda fazendo parte da empresa, existe uma exploração onde se produz forragem para 

a engorda de bovinos, permitindo assim, que a empresa tenha uma produção integrada, 

garantindo um melhor controlo e qualidade da sua matéria-prima. 
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2. Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

O principal objetivo foi avaliar as boas práticas de higiene e de produção na linha de abate 

de reses, através do acompanhamento das várias fases e procedimentos do processo de abate, 

desde a descarga de animais, até à pesagem e classificação das carcaças.  

De forma a organizar e estruturar esta componente prática do relatório, primeiro será abor-

dada a temática da linha de abate propriamente dita, onde vão ser descritas as várias fases do 

abate, como são realizadas as operações, os constrangimentos observados e apresentação dos 

dados recolhidos, e o que deve ser melhorado.  

No maneio pré-abate foram observadas as condições em que estavam os animais e como 

eram tratados, e a partir da insensibilização (inclusive) já foram recolhidos dados. Neste caso, 

quantificando o número de insensibilizações corretas e incorretas (em que os animais apresen-

tavam sinais de consciência), apresentando depois as causas e possíveis soluções. 

Na sangria e restantes operações pós-abate, em que existe efetivamente um colaborador a 

manusear a carcaça, foram recolhidos dados em fichas como constam no Anexo I e II, onde foi 

contabilizado o número de vezes que os colaboradores higienizavam as mãos e os utensílios 

entre cada carcaça. Os dados foram depois compilados numa só tabela para cada espécie, suínos 

e bovinos.  

Como complemento, foi também verificado o cumprimento de alguns requisitos, alvo de 

fiscalização por parte de determinadas entidades, como a Direção Geral de Alimentação e Ve-

terinária (DGAV), como o estado de conservação, manutenção, limpeza e higiene das instala-

ções e equipamentos, e ainda, controlo microbiológico de carcaças. Tudo isto, através da ela-

boração de uma checklist, tendo por base, uma série de regulamentos que estabelecem regras 

gerais destinadas aos operadores das empresas do sector alimentar no que se refere à higiene 

dos géneros alimentícios. Desta forma, foi possível detetar algumas não conformidades e apre-

sentar algumas soluções. 
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3. Avaliação das boas práticas de higiene e de produção na linha 

de abate de reses 

O período pré-abate, tem grande impacto a nível da qualidade da carne, e 

consequentemente a nível económico para a empresa, é por isso importante assegurar um bom 

maneio e bem-estar dos animais. 

Tudo começa na exploração de origem, mas uma vez que não nos foi possível observar 

essa etapa, iniciámos a nossa análise na descarga dos animais e encaminhamento para as 

abegoarias. 

3.1. Descargas de animais  

Foram observadas descargas de animais, tanto de suínos como bovinos, tendo a maioria 

decorrido sem grandes percalços (Figura 12). Alguns foram encaminhados calmamente e sem 

ruídos, enquanto que outros, principalmente suínos, foram alvo de comportamentos menos 

corretos por parte do transportador. 

 

Figura 12 - Descarga de suínos (esquerda) e bovinos(direita). (Fonte: autor) 

Os animais eram encaminhados em grandes grupos para os respetivos parques, e ao ter 

que passar por corredores estreitos, podiam ocorrer ferimentos em partes nobres da carcaça, 

desvalorizando a mesma. 

As condições de transporte e de estabulação podem ou não favorecer a formação de 

carnes DFD e PSE a ponto de mascarar em certos casos, o potencial real do estado muscular 

resultante da idade, raça ou tipo genético do animal. Existem animais particularmente sensíveis 

a condições de stress como o caso de bovinos jovens e alguns suínos, apresentando reações 

brutais que mobilizam rapidamente as reservas de glicogénio no músculo. A temperatura é outro 

fator de "stress", cujo inconveniente é mais notório nos dias quentes, assim como a duração do 

transporte e a distância percorrida (Silva, 2007). 

Os suínos são animais altamente sensíveis podendo mesmo ceder sob condições de 

stresse, e após terem sido retirados do ambiente ao qual estavam habituados, e tendo passado, 
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por vezes, horas em viagem, é necessário ter em conta o bem-estar dos mesmos ao chegarem, 

neste caso, ao seu último destino. 

Outra situação observada, foi o estado de limpeza em que chegavam alguns grupos de 

animais, nomeadamente suínos (Figura 13).Os animais devem chegar limpos, o que nem sempre 

se verificou, sendo este assunto da responsabilidade do produtor, tendo que ser alertado tanto 

pelo transportador dos animais como pela empresa que irá realizar o abate. 

 

Figura 13 - Grupos de suínos à chegada ao matadouro com diferentes graus de limpeza (Autor). 

• Proposta de melhoria 

No encaminhamento para os parques, a solução seria encaminhar grupos mais pequenos 

e diminuir o ruído, para não causar mais stresse aos animais. Respeitando a zona de fuga, eles 

movimentam-se na direção correta sem ser necessário forçar. Para isso é necessário que os 

colaboradores se coloquem nas posições corretas para fazer o animal avançar, parar ou recuar 

(Figura 14).  

 
Figura 14 – Zona de fuga dos suínos, ponto de equilíbrio e pontos estratégicos para os colaboradores se colocarem 

para fazer com que o animal de mova (Bridi5). 

3.2. Instalação dos animais nas abegoarias 

As abegoarias são as instalações onde os animais ficam em repouso até ao momento de 

abate, mas quanto mais tempo os animais lá permanecem antes do abate, maiores são as 

 
5
 Disponível em: http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gpac/pages/arquivos/AULA MANEJO PRE ABATE DE SUINOS.pdf. Acesso em 19 

outubro 2019. 
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probabilidades de contaminação da sua superfície externa com Salmonella e maior será a sua 

incidência no trato intestinal (Silva, 2007). 

As abegoarias (Figura 15 e Figura 16), tem capacidade máxima para 550 suínos e 334 

bovinos, dependendo da estação do ano, tamanho e idade dos animais. Estes são distribuídos 

por parques com água potável, existindo para cada uma das espécies, um parque para animais 

suspeitos, localizado num dos extremos do edifício junto à saída. 

  

Figura 15 - Abegoarias dos bovinos (autor). 

 

Figura 16 – Abegoarias dos suínos (autor). 

Foram observadas as condições de estabulação dos animais e por vezes foram 

verificados cenários de sobrelotação ( Figura 17) no caso dos suínos, e mistura de animais 

de idades, sexo e proveniência diferentes, no caso dos bovinos (Figura 18). 
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 Figura 17 - Situação de sobrelotação em parques de suínos (autor). 

 

      Figura 18- Mistura de bovinos de proveniências e idades diferentes (autor). 

A questão da sobrelotação tem consequências como o stresse e ferimentos causados 

pelas lutas, na tentativa de obter mais espaço, e ainda, a sujidade dos animais, que aumenta 

significativamente, sendo por vezes necessário um duche pré-abate (apenas exequível no caso 

dos suínos). 

Em relação aos bovinos, o fato de haver misturas de animais, levava os machos a lutar entre 

si e a montar os mais jovens e as fêmeas. Este tipo de agitação é o suficiente para causar 

ferimentos desnecessários. Em situações extremas podem ocorrer membros fraturados (Figura 

19), impossibilitando o animal de andar, fazendo com que tenha que ser abatido no local, ou 

mesmo originar a morte. 
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Figura 19 - Bovino caído com membro fraturado (autor). 

Outra situação observada, foi a utilização indevida dos parques para animais suspeitos, onde 

eram colocados animais destinados a abate normal, apesar de ainda haver outros parques. Foram 

também observadas situações onde animais suspeitos eram misturados com animais admitidos 

a abate normal (Figura 20).  

 

Figura 20 - Parques para animais suspeitos de bovinos e suínos. À esquerda temos um bovino sem um membro 

posterior junto com outros animais em perfeitas condições de saúde no parque para animais suspeitos. À direita 

temos uma porca de refugo num parque para animais suspeitos (autor). 

• Proposta de melhoria 

Para prevenir este tipo de problemas, o ideal é agrupar um número menor de animais por parque, 

nos suínos. E nos bovinos, não fazer misturas de animais de diversas origens. Se não houver 

parques suficientes, pelo menos separar os animais por sexo e idade e manter os locais limpos. 

 Relativamente aos parques de animais suspeitos, devem, sempre que possível, ser 

mantidos livres e limpos, sendo apenas ocupados por animais doentes ou suspeitos. 

3.3. Encaminhamento dos animais para abate 

Segundo o documento onde constam as instruções de trabalho referentes ao abate de 

suínos, nesta fase, devem ser conduzidos calmamente para a cabine de atordoamento, grupos 

de seis ou sete animais, a fim de os excitar o menos possível e de evitar qualquer sofrimento, 

lesões ou contusões inúteis. 
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Um dos principais erros cometidos pelos colaboradores, é tentar levar grande número 

de animais para a cabine de atordoamento, para acelerar o trabalho, acabando por acontecer por 

vezes o contrário. Quando vão aos parques, por vezes não respeitam a zona de fuga dos animais, 

causando-lhes stresse logo aí. Depois são encaminhados com recurso a algum barulho, fazendo 

com que estes tentem andar uns por cima dos outros, por vezes ficando presos no corredor, 

devido ao número excessivo de animais. Isto, além do stresse causado, pode estar associado à 

ocorrência de lesões e hemorragias que irão ter impacto na qualidade final da carne, 

desvalorizando a carcaça. 

Nos bovinos, por vezes também levavam demasiados animais para o corredor de abate 

(Figura 21), tendo os últimos que permanecer mais tempo neste ambiente stressante de espera, 

conseguindo por vezes virar-se no sentido contrário ao andamento da linha, causando atrasos, 

pois não conseguiam passar mais animais enquanto aquele não andasse. 

 

Figura 21 – Corredor de abate de bovinos (esquerda) e animal em espera (direita) (autor). 

Também animais mais pequenos, eram colocados muitos no corredor, e sendo animais 

mais jovens e sensíveis, são mais susceptíveis a lesões. 

Quando os animais não andavam, por vezes não era seguido o procedimento mais correto, 

acabando por não ter o resultado pretendido. 

• Proposta de melhoria 

Investir na formação dos colaboradores relativamente ao bem-estar dos animais no maneio 

pré-abate e o seu impacto tanto a nível da qualidade da carne e a quanto a nível monetário para 

a empresa.  

Os colaboradores devem entender que o melhor maneio consiste em encaminhar um menor 

número de animais,  respeitar a zona de fuga e colocar-se na posição correta, manter a calma e 

utilizar as ferramentas adequadas para fazer movimentar os animais, como bandeiras, placas 

plásticas (Figura 22), e só em último recurso a utilização do aguilhão elétrico (não mais que dois 

segundos). Tudo isto resultará numa maior segurança para os colaboradores e melhor qualidade 

da carne. 
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Figura 22 – Placas plásticas (esquerda) e bandeiras (direita) para condução de animais (Embrapa6). 

Nos anos 60, constatou-se que o maneio silencioso e gentil de bovinos, diminuiu a 

ocorrência de hematomas a metade, resultando num maior aproveitamento da carcaça. O 

mesmo se aplica ao maneio de suínos, comprovando que ao melhorar estes comportamentos, 

todos sairão a ganhar (Belk et al., 2002). 

3.4. Imobilização 

Os suínos são encaminhados em pequenos grupos para a cabine de atordoamento, onde 

permanecem soltos até ser aplicado o atordoamento por eletronarcose pelo colaborador. O facto 

de andarem à solta em redor dos colaboradores e terem liberdade de movimentos, não só 

dificulta o trabalho, como põe em risco a segurança dos magarefes, uma vez que os animais 

estão encurralados e apercebem-se do que está a acontecer. E tendo em conta que os 

colaboradores já levam animais em excesso para a cabine, a excitação é maior, tanto pela falta 

de espaço, como pelo que está a acontecer aos animais que já foram insensibilizados em frente 

aos restantes (Figura 23). 

 

Figura 23 - Local onde ocorre a sangria de suínos, com vista para a cabine de atordoamento e vice-versa (autor). 

 

 
6
 Disponível em: https://www.embrapa.br/documents/1355242/0/Folder+-+Equipamentos+de+manejo+pr%C3%A9-

abate+dos+su%C3%ADnos.pdf. Aceso em 19 outubro 2019. 

https://www.embrapa.br/documents/1355242/0/Folder+-+Equipamentos+de+manejo+pré-abate+dos+suínos.pdf
https://www.embrapa.br/documents/1355242/0/Folder+-+Equipamentos+de+manejo+pré-abate+dos+suínos.pdf
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• Proposta de melhoria 

A solução mais prática e menos dispendiosa, passa pela diminuição do número de animais 

dentro da cabine, uma vez que estando mais calmos, são mais fáceis de insensibilizar e não 

transmitem o pânico aos restantes. 

Tendo capacidade para investir, a solução seria um sistema de contenção individual estática 

(Figura 24), onde o colaborador pudesse aplicar os elétrodos corretamente, sem que o animal 

tivesse oportunidade de se mover, pois é mais provável que os elétrodos sejam mal posicionados 

se os animais forem difíceis de alcançar, resultando num aumento da frequência de 

atordoamento ineficaz, tendo implicações negativas na qualidade da carne.  

 

Figura 24 – Sistema de contenção individual para suínos (Facomia7). 

No caso dos bovinos, estes são fechados individualmente numa caixa de contenção, mas 

sem qualquer tipo de mecanismo de contenção de cabeça ou corpo, o que dificulta um pouco o 

processo de insensibilização (Figura 25). 

 

Figura 25 – Box de contenção individual para bovinos (autor). 

 
7
 Disponível em: http://www.facomia.com/en/product/restrainer-2/. Acesso em 19 outubro 2019. 

http://www.facomia.com/en/product/restrainer-2/
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Quando há animais adultos demasiado grandes (Figura 26), estes ficam completamente 

imóveis, não tendo qualquer hipótese de movimento. Já o mesmo não acontece com os animais 

mais jovens (Figura 27), em que por vezes, nesta mesma box, chegam a caber 4 animais, o que 

torna difícil a operação de insensibilização, pois o animal tem muita liberdade e facilidade de 

movimento para se esquivar do colaborador. O facto de um animal jovem ser difícil de 

imobilizar individualmente, faz com que os colaboradores juntem mais do que um animal na 

box, restringindo assim, os seus movimentos. Insensibilizando depois, um animal de cada vez. 

Este procedimento faz inevitavelmente com que uns animais assistam á insensibilização de 

outros, levando a situações de pânico e stresse que podiam ser evitadas. 

 

Figura 26 – Animais de grandes dimensões na box (autor). 

 

Figura 27 -Animais jovens na box (autor). 

• Proposta de melhoria 

Para realização de uma insensibilização eficaz é preciso que haja uma contenção suficiente 

do animal, para que o disparo ocorra na posição correta. Neste caso, o ideal seria utilizar uma 

box de atordoamento com contenção de cabeça (Figura 28), representando assim, uma melhoria 

para o bem-estar animal e para a qualidade da carne, limitando o movimento dos animais, 

impedindo oscilações de cabeça e corpo, resultando numa maior precisão no disparo.  
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Figura 28 – Sistemas de box com contenção de cabeça (Grandin 8) 

3.5 Insensibilização 

3.5.1 Suínos 

Para insensibilizar os animais, depois destes se encontrarem na cabine de 

insensibilização, o colaborador deve segurar na tenaz dos elétrodos e posicionar-se de frente 

para a zona posterior do animal, e colocar os elétrodos ao nível da região temporal (Figura 29). 

A descarga elétrica é feita imediatamente após contacto com o animal, pelo que os elétrodos 

devem permanecer no mesmo local durante alguns segundos, para assegurar a correta 

insensibilização do animal. Nesta fase é aconselhável o colaborador posicionar-se de frente para 

a zona dorsal do animal, para desta forma, se proteger de possíveis espasmos musculares. 

 

Figura 29 – Tenaz de insensibilização (esquerda) e posição dos elétrodos para uma insensibilização eficaz (meio 

e direita) (Humane Slaughter Association, 2013). 

Tendo o animal insensibilizado, outro colaborador coloca uma corrente na pata posterior 

do animal que ficou voltada para cima e coloca o gancho no rail aéreo. Além disto, para uma 

correta identificação dos animais, e para fins de rastreabilidade, é feito um corte no chispe do 

pernil dos três primeiros suínos de cada lote, tendo a faca, que ser higienizada a cada utilização. 

Ao observar esta etapa, foram contabilizadas as insensibilizações observadas e 

classificadas em corretas e incorretas, e no caso da incorretas, o respetivo motivo (Tabela 5 - 

 
8
 Disponível em: https://www.grandin.com/humane/restrain.slaughter.html. Acesso em 19 outubro 2019. 

 

https://www.grandin.com/humane/restrain.slaughter.html
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Dados recolhidos relativos à insensibilização de suínos. Em 26 dias de observação, foram registadas 2202 

insensibilizações (sendo importante referir que este não é o número total de animais 

insensibilizados nos 26 dias, mas sim, apenas os que foram observadas), e apenas 134 animais 

foram insensibilizados corretamente, enquanto que os restantes animais apresentavam sinais de 

consciência, como a respiração rítmica, movimento voluntário dos olhos, nariz, orelhas e 

cabeça, e tentativa de retorno à posição natural.  

Tabela 5 - Dados recolhidos relativos à insensibilização de suínos.  

Nº dias  Insensibilizações verificadas Corretas Parciais 

26 2202 134 2068 

100 % das insensibilizações incorretas/ parciais - tempo insuficiente de choque elétrico 

Fonte: autor. 

A principal causa dos valores encontrados foi tempo insuficiente de choque elétrico, 

uma vez que o operador retirava logo os elétrodos após o primeiro contacto que fazia o animal 

colapsar, mesmo que este fosse apenas superficial.  

Como já foi referido anteriormente, quando os elétrodos são aplicados na cabeça, a 

quantidade de corrente que atravessa o cérebro do animal, vai depender da diferença de tensão 

entre os elétrodos e da resistência elétrica do animal. Esta resistência está relacionada com 

vários fatores como a sujidade dos animais, a quantidade de cerdas e a densidade da camada de 

gordura. Ao negligenciar estes fatores, os colaboradores não só desrespeitam as normas de bem-

estar animal, como põe em risco a sua segurança e qualidade do produto final. 

A movimentação excessiva de alguns animais, quando já estavam na via aérea, por vezes 

fazia com que estes se soltassem e caíssem, tendo que voltar a ser insensibilizados, e a 

justificação de tal ocorrência apontada pelos colaboradores era em prol de um serviço mais 

rápido. Contudo, quando os animais caem, acontece precisamente o contrário.  

As insensibilizações que ocorreram sem percalços ou eram animais muito grandes, 

como o caso de fêmeas de refugo, ou de raça bísara ( Figura 30) em que os colaboradores 

não podiam correr o risco do animal cair a meio da sangria, pois não teriam meios para erguer 

novamente o animal para a zona de atordoamento, como acontecia com os suínos de tamanho 

normal.. Ou então, quando estava alguém da gerência ou do gabinete de qualidade ou de 

entidades externas a supervisionar a operação. 
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 Figura 30 - Animais em que os colaboradores tinham cuidados redobrados devido ao seu peso (autor). 

• Proposta de melhoria 

O sucesso desta operação depende inteiramente dos colaboradores, a não ser que seja 

alterado o método de insensibilização, ou as condições em que são feitas, como o caso da 

existência de um sistema de contenção estático, contudo, se for manual, vai novamente 

depender do colaborador o sucesso da operação. 

Apesar de não ser fácil mudar comportamentos, para já, a solução passa novamente pela 

formação dos colaboradores e mais fiscalização por parte da gerência para o cumprimento das 

normas de bem-estar animal e execução correta das funções. 

3.5.2 Bovinos  

Para o processo de insensibilização dos bovinos, é utilizada uma pistola de êmbolo 

retrátil perfurante. É uma pistola especializada para insensibilização mecânica de bovinos, 

mediante concussão cerebral por perfuração cranial, tendo como resultado, um estado de 

inconsciência irreversível do animal. É acionado através de um cartucho de pólvora descartável 

de calibre 22 (azul, vermelho ou preto) (Figura 31). A diferença entre os cartuchos é a força de 

penetração do estilete. 
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Figura 31- Pistola e respetivas munições (autor). 

A bala preta tem uma força de 430 Joules e é disparada a uma velocidade de 50 metros 

por segundo. Devem ser utilizadas em animais com mais de 900 kg. As vermelhas têm 400 

Joules de força e uma velocidade de 48 metro por segundo, e são de utilização generalizada 

como a maioria das vacas de carne ou leite e machos com menos de três anos. Já as azuis são 

as que tem menos força, 360 Joules, e uma velocidade de 45 metros por segundo. É sobretudo 

utilizada em animais jovens com menos de 450 kg. 

Para a realização desta etapa, o colaborador deve colocar na pistola, a munição adequada 

ao animal a ser abatido, posicionar-se de frente para a zona lateral do animal, colocar a pistola 

na face frontal da cabeça do animal e pressionar o botão que se encontra na parte lateral da 

pistola. Posteriormente deve acionar a alavanca para levantar a porta giratória, libertando o 

animal para o içar. 

Assim como nos suínos, foram contabilizadas as insensibilizações corretas (apenas um 

tiro certeiro), e incorretas (mais que um tiro) (Tabela 6 – Dados recolhidos relativos à insensibilização 

de bovinos. 

 Tabela 6 – Dados recolhidos relativos à insensibilização de bovinos. 

 
Fonte: autor. 

No total de 18 dias de observação, foram contabilizadas 1092 insensibilizações (não 

sendo o total de animais abatidos nesses 18 dias). Em 980 animais, apenas foi utilizada uma 

munição, enquanto que nos restantes 112, foram precisas duas ou mais. Destas 112 

insensibilizações que falharam no primeiro tiro, 70 foi devido ao movimento contínuo dos 

animais, 32 por ser um animal grande, 8 devido a falha do equipamento, e 2 por má pontaria. 

Dias de 

obs

Insensibilizações 

verificadas

Nº Tiros 

(balas)

Bem 

insensibilizados

Má 

pontaria

Movimento 

anim.

Animal 

grande
Equip. Total

18 1092 1201 980 2 70 32 8 112

Falhas
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O máximo de tiros observado no mesmo animal foi de 5, sendo a média de 2 tiros por animal, 

nestes 112. 

Os principais erros cometidos foram: utilizar balas sempre com a mesma força (Figura 

32), quando havia disponível um conjunto de diferentes munições para animais de diferentes 

pesos e idades; falta de pontaria do operador; movimento em excesso dos animais na box, não 

permitindo um tiro certeiro; e falha do equipamento devido à pobre manutenção e limpeza do 

mesmo.  

 

Figura 32 – Estação de trabalho com apenas um tipo de munição (autor). 

• Proposta de melhoria 

É crucial evitar o sofrimento do animal, e para que isso aconteça, é fundamental que o 

animal fique inconsciente após o primeiro disparo. Para isso, os colaboradores devem utilizar 

as diferentes munições disponíveis adequadas ao tamanho e idade do animal (Figura 33). Ter 

formação adequada para a realização da tarefa e manter as pistolas em perfeitas condições de 

funcionamento. 

Mais uma vez, a formação dos colaboradores, fiscalização pela gerência e uma correta 

manutenção dos equipamentos são elementos-chave para a resolução do problema. 

No caso de haver possibilidade de investir, uma box de insensibilização com contenção de 

cabeça, seria uma grande melhoria. 

 

Figura 33 - Diferentes balas à disposição dos colaboradores (autor). 
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3.6. Sangria 

Para realizar a sangria, tanto de suínos, como bovinos, o colaborador deve posicionar o 

animal lateralmente à sua posição, para se proteger dos possíveis espasmos musculares. Deve 

depois, no caso dos suínos, utilizar uma faca previamente higienizada e efetuar uma incisão na 

entrada do peito, anterior ao esterno, de forma a cortar os vasos sanguíneos da entrada no 

coração, com dimensão suficiente para permitir a sangria. Para aproveitamento do sangue, deve 

ser feita a introdução da faca vampiro. No caso dos bovinos, a sangria é feita por corte da jugular 

e carótida. 

Feito isto, o colaborador deve lavar as mãos e a faca, e introduzir a mesma no 

esterilizador, procedendo da mesma forma para o animal seguinte. 

Nesta etapa, foi observado se os colaboradores faziam a correta higienização das mãos 

e das facas entre cada animal. 

3.6.1 Suínos 

Ao observar diariamente a operação de sangria dos suínos, verificou-se que os 

colaboradores nem sempre lavavam as mãos e as facas entre animais, principalmente devido ao 

ritmo acelerado do processo. A localização do esterilizador em relação à posição do operador 

também não ajudava à realização frequente da tarefa (Figura 34).  

 

Figura 34 – Sangria de suínos (esquerda), lavatório e esterilizador (meio) e sistema de recolha de sangue através 

da faca vampiro para depósitos (direita) (autor). 

Seguir os procedimentos de higiene é de extrema importância, uma vez que diminui o 

risco de contaminação de uma carcaça para a outra. A lâmina da faca entra em contacto, tanto 

com a parte exterior, como interior do animal, e havendo conspurcação no exterior, ainda com 
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sangue a circular no corpo, a contaminação de toda a carcaça é iminente, assim como das 

carcaças seguintes. 

• Proposta de melhoria 

Fiscalização interna e formação dos colaboradores, focando nas consequências de uma 

contaminação generalizada das carcaças no seu posto de trabalho, e tentar que os colaboradores 

tenham consciência de higienizar as facas e as mãos, pelo menos, entre cada lote de animais, 

uma vez que serão de proveniências diferentes. O correto será a higienização e mudança de faca 

entre animais e entre operações. 

3.6.2 Bovinos 

Ao contrário dos suínos, que vinham em lotes de dezenas de animais da mesma 

exploração, nos bovinos, por vezes vinha apenas um único animal por exploração, logo, a 

higienização desempenha um papel ainda mais importante, a fim de evitar a contaminação 

cruzadas entre animais. 

Na sangria dos bovinos, deviam ser utilizadas duas facas, como referido anteriormente, 

o que não acontecia, apesar de estas estarem presentes (Figura 35). 

 

Figura 35 - Sangria de bovinos (autor). 

Neste aspeto, verificou-se uma grande diferença a nível de higienização de mãos e facas, 

uma vez que os colaboradores cumpriam as regras, e por cada animal abatido, lavavam as mãos 

e colocavam a faca no esterilizador, retirando outra faca diferente (Tabela 8 e Erro! A origem da 

referência não foi encontrada.). Isto deve-se também ao facto da velocidade de andamento da linha 
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de abate não ser a mesma que nos suínos, e por serem animais maiores, o espaço de tempo entre 

cada um também o é. Neste caso, são os próprios magarefes que gerem esse tempo. 

3.7. Operações pós-abate 

Após a sangria, as operações diferem um pouco de uma linha de abate para a outra, pelo 

que é necessário fazer uma separação, para uma melhor compreensão. 

3.7.1 Suínos 

Na linha dos suínos, após a sangria, segue-se uma série de operações, a maioria, 

realizada mecanicamente. Depois de sangrados, os animais seguem, no rail aéreo, até ao andar 

de cima, para o escaldão (Figura 36), onde um dos colaboradores aciona o mecanismo que 

permite que o animal caia no tanque onde permanecerá debaixo de água cerca de 2 minutos, e 

cuja temperatura ronda os 62ºC. 

 

Figura 36 - Escaldão de suínos (autor). 

Passado esse tempo, o animal é introduzido numa depiladora horizontal (Figura 37) onde 

permanece cerca de 20 segundos. 

 

 

Figura 37 - Depiladora horizontal (autor). 
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É depois removido da depiladora, para uma mesa (Figura 38), onde outro operador 

executa um corte em cada uma das patas, de forma a evidenciar o tendão de Aquiles (chispe), 

e introduz uma espécie de cruzeta, o chambaril, onde o animal fica pendurado, que é depois 

introduzido num gancho, no rail aéreo. As mãos e a faca devem ser higienizadas entre animais, 

o que não acontecia, sobretudo devido à localização do equipamento. 

 

Figura 38 - Colocação da carcaça em via aérea (esquerda) e localização do lavatório e esterilizador do respetivo 

posto (autor). 

Depois de pendurada, a carcaça entra numa máquina de depilação vertical, seguida do 

chamusco e lavagem (Figura 39). 

 

Figura 39 – Depilação vertical, chamusco e lavagem de suínos (autor). 

 

Depois de todas estas etapas mecanizadas, dá-se início à evisceração manual (Figura 40). 

O primeiro colaborador é responsável pela oclusão do reto e extração das unhas posteriores. 

Este executa uma incisão circular em torno do ânus, retirando-o e colocando-o no respetivo 

carro de subprodutos. No caso dos machos, faz também a extração dos testículos. Extrai as 

unhas traseiras e procede à higienização das mãos e da faca utilizada. 
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Figura 40 - Oclusão do reto e extração das unhas traseiras (autor). 

No posto seguinte, está o colaborador que extrai as vísceras brancas (Figura 41), primeiro 

procede à abertura da cavidade abdominal, tendo cuidado para não perfurar as vísceras, e depois 

com pequenos cortes acaba por completar a sua remoção. Terminando a operação com a 

higienização das mãos e faca. 

 

Figura 41- Extração das vísceras brancas (autor). 
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Para completar a remoção das vísceras, temos o operador que remove as vísceras 

vermelhas (Figura 42), desbridando-as com cuidado com pequenos cortes e procedendo da 

mesma forma que o operador anterior. 

 

Figura 42- Extração das vísceras vermelhas (autor). 

Terminada a evisceração, é tempo de fazer o corte sagital da carcaça (Figura 43), com 

auxílio de uma serra de corte com água, com sistema de auto-esterilização. Logo em seguida, é 

feita a inspeção post-mortem e observação das vísceras e carcaça pelo veterinário oficial de 

serviço (assinalado com uma seta na figura abaixo). 

 

Figura 43 - Corte sagital da carcaça (autor). 
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Passando a inspeção, são retirados os rins e peritoneu e é ainda feita uma lavagem rápida 

com um jato de água (Figura 44). 

 

Figura 44 - Remoção dos rins e peritoneu e lavagem (autor). 

São então extraídas as unhas restantes com a ajuda de um gancho próprio, e retiradas 

algumas aparas de gordura, para compor a carcaça. Há ainda um outro colaborador que pendura 

as vísceras vermelhas nos carrinhos depois da inspeção veterinária (posição 2 da Figura 45). 

Uma vez que também utiliza facas, também as deve higienizar. 

 

Figura 45 - Extração das unhas dianteiras (1), colaborador que retira as vísceras vermelhas do carrocel (2), e 

colaborador que retira aparas de gordura da carcaça (3) (autor). 
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Para terminar, é carimbada em várias partes da carcaça, a marca de salubridade (Figura 

46), são recolhidas amostras para a análise da triquinela, é feita a pesagem, classificação e 

identificação da carcaça, sendo depois encaminhada para a cadeia de frio. 

 

Figura 46 -Marca de salubridade (autor). 

Recolha de dados 

Após as observações destas etapas, verificou-se que poucos eram os colaboradores que 

cumpriam as boas práticas de higiene relativamente à higienização de mãos e facas, entre 

carcaças. Os dados foram recolhidos e agrupados numa tabela (Tabela 7) para uma melhor 

compreensão. 

Cada uma das colunas numeradas de 1 a 8 na tabela 7, representa um colaborador. Para 

cada um desses colaboradores foi registado o número de animais que por ele passavam na linha 

(Nº Suínos), o número de vezes que houve mudança de lote de animais no momento de recolha 

dos dados, o número de vezes que o magarefe afiava ou lavava a faca, o número de vezes que 

lavava as mãos, o número de vezes que colocava a faca no esterilizador, o número de vezes que 

retirava a mesma faca ou faca diferente do esterilizador para o animal seguinte, o número de 

vezes que colocava o fuzil no esterilizador depois de afiar a faca, o número de dias em que os 

esterilizadores estavam ligados (dentro do número de dias de observação), e o número de dias 

de observação. 

As linhas cujo fundo é laranja, representam os valores que deviam coincidir em cada 

coluna. Neste caso, considerando o exemplo da sangria, em 2172 suínos que foram sangrados, 

a faca e as mãos foram lavadas um número de vezes muito inferior a isso, neste caso 20 e 74 
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respetivamente (em vez das 2172, que significava que por cada animal, o magarefe tinha 

higienizado as mãos e a faca). Desses mesmos 2172 animais, colocou a faca no esterilizador 

apena 24 vezes, ou seja, ao ter colocado mais vezes a faca no esterilizador do que a ter lavado, 

significa que após a sangria de alguns animais, a faca ia direta para o esterilizador, sem passar 

por água, e isto quando era sequer lavada e esterilizada. Na linha abaixo temos o número de 

vezes que o colaborador retirou a mesma faca do esterilizador, e neste caso foi o mesmo número 

de vezes que a colocou lá, o que significa, que durante as observações, não houve troca de faca, 

apesar de esta estar lá. 

Já as linhas com fundo verde, representam novamente valores que deviam coincidir, 

sendo neste caso o número de vezes que os esterilizadores estavam ligados e o número de dias 

em que foram feitas observações. Neste caso da sangria os valores não coincidem, o que 

significa que os esterilizadores não estavam ligados em alguns dos dias das observações, pelo 

menos no momento da observação, enquanto já decorria o abate. 

O mesmo processo é aplicado aos colaboradores seguintes, e a partir do momento em 

nenhuma das linhas coincide, ou se aproxima minimamente do valor da primeira linha, significa 

que não houve higienização suficiente entre carcaças.  

Além da sangria, outra operação com grande oportunidade de contaminação, é a 

extração do ânus, uma vez que pode existir contacto com conteúdo intestinal. E também neste 

posto a higienização foi insuficiente. O colaborador que estava no posto de extração das 

vísceras vermelhas foi o que obteve o melhor desempenho, apesar de não cumprir a 100 por 

cento com a normas de higiene. Neste caso em particular, um dos fatores que por vezes não 

permitia a realização completa da higienização da faca e das mãos era a velocidade de 

andamento da linha. Contudo, se este colaborador conseguiu atingir estes valores, era de esperar 

que os restantes, pelo menos atingissem valores semelhantes, o que não se verificou.
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Tabela 7 - Dados recolhidos relativos às operações na linha de abate de suínos. 
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Na sangria, também devido à velocidade da linha e localização do esterilizador, torna-

se complicado fazer a devida higienização entre cada animal, no entanto, não há desculpa para 

não o fazer, pelo menos, quando ocorria a mudança de lotes de animais. 

Na colocação da carcaça em via aérea, a higienização da faca é praticamente nula, mais 

uma vez, devido à localização do lavatório e esterilizador. 

Os colaboradores da extração do ânus e vísceras brancas partilhavam o mesmo 

esquipamento (lavatório e esterilizador), e por vezes não estava ligado. O número de vezes que 

o esterilizador estava ligado nestes dois postos não coincide porque foram recolhidos dados 

individualizados em dias diferentes. 

O colaborador responsável por pendurar as vísceras vermelhas não tem lavatório nem 

esterilizador próprio não podendo cumprir completamente estas tarefas, contudo tinha acesso 

ao equipamento do posto de extração das unhas dianteiras e a uma mangueira que era utilizada 

para remover excesso de resíduos de sangue das vísceras. 

Na extração das unhas dianteiras, o utensílio mais usado era um gancho, contudo o 

colaborador passava o mesmo pela água do esterilizador. 

Na remoção das aparas de gordura, apesar de o magarefe contactar com todas as 

carcaças, não tinha acesso ao equipamento de higienização, e por isso não fazia qualquer tipo 

de limpeza à faca e ás mãos. 

3.7.2 Bovinos 

A linha de abate dos bovinos conta com cerca de 17 colaboradores, desde as abegoarias 

até à pesagem e classificação da carcaça. 

Assim como nos suínos, após a sangria os animais seguem no rail aéreo para o andar 

superior onde se encontra o primeiro colaborador responsável pelo corte das patas dianteiras, 

corte de cornos e início da esfola (Figura 47). Para isso, necessita de uma serra e de pelo menos 

duas facas diferentes, tendo que fazer a respetiva higienização de cada uma.  

Uma vez que esta linha não é de andamento automático, são os colaboradores que 

controlam o tempo de operação, e assim que termina a sua tarefa, o operador empurra ou aciona 

o mecanismo que faz avançar a carcaça. 
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Figura 47 - Carcaça após corte de cornos e patas dianteiras (autor). 

No posto seguinte, o operador retira o úbere, no caso das fêmeas, tendo cuidado para 

não haver derrame de leite, e os testículos, no caso dos machos. Faz ainda o corte da zona 

terminal do rabo e de uma das patas traseiras que se encontra solta, e começa a esfola pela parte 

posterior do animal com pequenos cortes ao nível da gordura subcutânea, tendo cuidado para 

não tocar com a parte exterior da pele do animal, no interior (Figura 48). 

 

Figura 48 - Início da esfola manual (autor). 

Na fase seguinte, o colaborador coloca a perna posterior solta do animal no gancho 

suspenso, executa uma incisão circular em torno do ânus do animal e introduz a parte terminal 
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do intestino grosso no interior da cavidade abdominal. Procede ao corte da pele da pata traseira 

solta do animal, com pequenos cortes, coloca os ganchos nas pernas posteriores do animal e 

introduz os mesmos no rail aéreo (Figura 49). 

 

Figura 49 - Continuação da esfola manual (autor). 

O animal passa depois para um outro posto, onde é feita a remoção da pele da zona 

abdominal. Esta operação é dividida entre dois magarefes, um remove a pele da parte superior 

e o outro da parte inferior devido à diferença de alturas (Figura 50). 

 

Figura 50 - Esfola manual da zona abdominal (autor). 

Termina aqui a esfola manual, sendo feita agora a identificação do animal com pincel e 

tinta própria para contacto com produtos alimentares, fazendo a marcação do número 
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sequencial semanal de abate do animal, últimos quatro dígitos do número do brinco, e código 

do cliente a que se destina (Figura 51). 

 

Figura 51 - Identificação da carcaça (autor). 

O passo seguinte é a esfola mecânica, onde cada um dos membros anteriores do animal 

é acorrentado a um suporte, e parte da pele é acorrentada em lados opostos ao braço de esfola 

mecânica. Um dos colaboradores pressiona o mecanismo para iniciar a remoção da pele do 

animal, auxiliando depois, sempre que necessário, com uma faca, a remoção da pele (Figura 52). 

Depois de toda a pele removida, retiram-se as correntes e procede-se à esterilização das 

correntes e das facas. 

 

Figura 52 - Esfola mecânica (autor). 
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É retirada a cabeça, e feita a abertura da cavidade torácica (corte do esterno) com auxílio 

de uma faca e de seguida com a serra. Ambos os colaboradores devem lavar as mãos e as facas 

e colocar nos respetivos esterilizadores, incluindo a serra (Figura 53). 

 

 

Figura 53- Abertura cavidade abdominal e extração da cabeça (em cima à esquerda); cabeças depois de extraídas 

(em cima à direita); colaborador a extrair e preparar as cabeças (em baixo esquerda e direita) (autor). 

Feita a abertura da cavidade torácica, faz-se a abertura da cavidade abdominal, tendo o 

cuidado de introduzir a faca apenas o suficiente para garantir o corte. O operador deve depois 

desbridar as vísceras abdominais com todo o cuidado e com pequenas incisões para evitar 

derrame de conteúdos gastrointestinais e proceder à identificação das mesmas (Figura 54). 

Coloca as vísceras no tapete afim de aguardar a inspeção sanitária, lava as mãos e a faca, e 

coloca a faca no esterilizador. 
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Figura 54 – Abertura da cavidade abdominal e remoção das vísceras brancas (autor). 

Para a remoção das vísceras vermelhas, o processo é muito semelhante aos das vísceras 

brancas. Depois de as remover o colaborador deve pendurá-las nos ganchos do carrocel afim 

de aguardar a inspeção sanitária, e lavá-las com um jato de água para remover possíveis resíduos 

de sangue. De seguida, deve identificar o esófago e a língua, e proceder à higienização das mãos 

e faca (Figura 55). 

 

Figura 55 – Remoção (esquerda) e identificação das vísceras vermelhas (autor). 
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Após a remoção das vísceras, o operador seguinte é responsável por serrar a carcaça 

segundo o plano de simetria bilateral no sentido descendente, assegurando que o jato de água 

quente está acionado, dividindo assim a carcaça em duas partes iguais (Figura 56). 

 

Figura 56 - Divisão da carcaça (autor). 

Para terminar, é feita a inspeção sanitária pelo veterinário de serviço, seguindo-se um 

ou dois colaboradores responsáveis por remover as aparas de gordura, e ainda outro que remove 

a medula óssea (Figura 57). Todos devem proceder à higienização das mãos e facas após cada 

carcaça. 

 

Figura 57 – Vísceras vermelhas a aguardar inspeção sanitária no carrocel (esquerda); remoção de aparas de 

gordura (meio); remoção da medula (direita) (autor). 
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Finalmente, é colocado o carimbo com a marca de salubridade em diferentes pontos das 

duas metades da carcaça com tinta apropriada, seguindo depois para a pesagem, classificação e 

etiquetagem.  

 

Figura 58 – Carcaça com marca de salubridade (esquerda); carcaças a aguardar pesagem (meio); pesagem das 

carcaças (direita) (autor). 

As carcaças são depois encaminhadas para a cadeia de frio para estabilização. 

Recolha de dados 

Após a recolha dos dados referentes a todas a operações do abate na linha de bovinos, 

estes foram compilados numa tabela, para melhor compreensão. 

Cada uma das colunas numeradas de 1 a 14 nas tabelas 8 e 9, representa um colaborador. 

Para cada um desses colaboradores foi registado o número de animais que por ele passavam na 

linha (Nº Bovinos), o número de vezes que o magarefe afiava ou lavava a faca, o número de 

vezes que lavava as mãos, o número de vezes que colocava a faca no esterilizador, o número 

de vezes que retirava a mesma faca ou faca diferente do esterilizador para o animal seguinte, o 

número de vezes que colocava o fuzil no esterilizador depois de afiar a faca, o número de dias 

em que os esterilizadores estavam ligados (dentro do número de dias de observação), e o 

número de dias de observação.



3. Avaliação das boas práticas de higiene e de produção na linha de abate de reses 

- 76 - 
 

Tabela 8 – Dados recolhidos relativos ás operações de abate na linha de bovinos. (1-sangria; 2-Corte de cornos e patas dianteiras; 3-Corte de pata traseira + extração orgãos 

genitais + início da esfola manual; 4-corte de pata traseira + 2ª esfola manual; 5-3ª esfola manual; 6-4ª esfola manual; 7-Esfola mecânica (1º posto); 8-Esfola mecânica (2º 

posto); 9.1-Abrir tórax faca; 9.2-Abrir tórax serra; 10-Extração da Cabeça; 11-Extração vísceras brancas; 12-Extração vísceras vermelhas; 13-Remover gordura da zona 

cervical). 
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As linhas cujo fundo é laranja, representam os valores que deviam coincidir em cada 

coluna. Neste caso, considerando o exemplo da sangria, em 344 bovinos que foram sangrados, 

a faca e as mãos só foram lavadas 179 vezes (em vez das 344, que significava que por cada 

animal, o magarefe tinha higienizado as mãos e a faca). Desses mesmos 344 animais, colocou 

a faca no esterilizador 301 vezes, ou seja, ao ter colocado mais vezes a faca no esterilizador do 

que a ter lavado, significa que após a sangria de alguns animais, a faca ia direta para o 

esterilizador, sem passar por água. Na linha abaixo temos o número de vezes que o colaborador 

retirou a mesma faca do esterilizador, e neste caso foi o mesmo número de vezes que a colocou 

lá, o que significa, que durante as observações, não houve troca de faca, apesar de esta estar lá. 

Já as linhas com fundo verde, representam novamente valores que deviam coincidir, 

sendo neste caso o número de vezes que os esterilizadores estavam ligados e o número de dias 

em que foram feitas observações. Neste caso da sangria coincidem, o que significa que os 

esterilizadores estavam ligados nesses dias.  

As operações como a esfola manual e extração das vísceras brancas são duas das 

operações com grande oportunidade de contaminação, uma vez que na esfola pode haver 

contacto da superfície externa da carcaça com a interna, e na evisceração pode haver 

rompimento de algum dos orgãos podendo contaminar a carcaça com conteúdo ruminal e/ou 

intestinal. 

Como se pode ver, mais uma vez, os números não coincidem na sua totalidade com os 

valores da primeira linha da tabela, significando mais uma vez que não houve higienização 

suficiente entre cada uma das carcaças. Contudo os valores são mais positivos que os 

observados anteriormente. 

Comparando com os dados recolhidos na linha de abate de suínos, temos aqui nítidas 

diferenças a nível da higienização, uma vez que todos os postos tinham bem localizados o 

equipamento de higienização, bem como uma velocidade de andamento da linha menor, visto 

ser controlada individualmente por cada um dos colaboradores. 

Não obstante, os dados não refletem boas práticas na sua totalidade, principalmente nas 

fases de esfola e evisceração, considerados momentos críticos com múltiplas oportunidades de 

contaminação.



4. Critérios microbiológicos 

- 78 - 
 

4. Critérios microbiológicos 

Os testes microbiológicos em pontos específicos da cadeia alimentar são uma ferramenta 

importante para a verificação da segurança alimentar segundo uma abordagem baseada no risco.  

A amostragem para análise bacteriológica em matadouros para carcaças de bovinos e 

suínos, consiste na colheita aleatória de amostras de cinco carcaças. No caso da amostragem 

para análise de Enterobacteriaceae ou para a determinação do número de colónias aeróbias, 

devem colher-se amostras de quatro pontos de cada carcaça. Mediante o método destrutivo, 

devem ser colhidas quatro amostras de tecido, representando um total de 20 cm². Quando para 

este efeito se utilizar o método não destrutivo, a área de amostragem deve abranger pelo menos 

100 cm² (50 cm² no caso de carcaças de pequenos ruminantes) por ponto de amostragem. Na 

recolha de amostras para análise de Salmonella deve utilizar-se um método de amostragem com 

esponja abrasiva. Devem ser selecionadas as áreas mais susceptíveis de estarem contaminadas. 

A área total de amostragem deve cobrir, no mínimo, 400 cm². As amostras colhidas nos vários 

pontos de amostragem da carcaça devem ser combinadas antes da análise (Regulamento (CE) 

nº 1441/2007). 

No que respeita à frequência de amostragem em carcaças, os colaboradores dos 

matadouros devem colher amostras para análise microbiológica pelo menos uma vez por 

semana. O dia da amostragem deve variar todas as semanas no sentido de assegurar que sejam 

abrangidos todos os dias da semana. No que respeita à amostragem de carcaças para análise de 

Enterobacteriaceae e determinação do número de colónias aeróbias, a frequência pode ser 

reduzida para testes quinzenais se se obtiverem resultados satisfatórios durante seis semanas 

consecutivas. No caso da amostragem de carcaças para análise de Salmonella, a frequência de 

amostragem pode ser reduzida para testes quinzenais se se obtiverem resultados satisfatórios 

durante 30 semanas consecutivas. A frequência da amostragem para a análise de Salmonella 

pode também ser reduzida no caso de existir um programa nacional ou regional de controlo de 

Salmonella, desde que este programa preveja a realização de testes que substituam a 

amostragem descrita no presente número. A frequência da amostragem pode ser ainda mais 

reduzida se o programa nacional ou regional de controlo de Salmonella demonstrar que a 

prevalência de Salmonella é baixa nos animais adquiridos pelo matadouro (Regulamento (CE) 

nº1441/2007). 

Durante o período de estágio não tive oportunidade de acompanhar nenhuma recolha de 

amostras para a realização das análises, mas obtive acesso aos resultados das mesmas, 
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nomeadamente, os resultados de todas as análises realizadas desde o início do ano civil até ao 

final do período de estágio (9 e 10).  

Tabela 9 – Resultados das análises microbiológicas às carcaças de suínos. 

 

Tabela 10 - Resultados das análises microbiológicas às carcaças de bovinos. 
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Relativamente às carcaças de bovinos, todos os resultados foram satisfatórios, e pela 

frequência das análises, conclui-se que se mantêm há algumas semanas, uma vez que para a 

frequência diminuir para recolha de amostras quinzenais, é necessário obter resultados 

satisfatórios durante 30 semanas. 

Já o mesmo não acontece com as carcaças de suínos, em que se obteve logo no início 

do ano, um resultado não satisfatório relativamente à presença de salmonella, levando a um 

aumento da frequência das análises. 

Estes resultados não refletem na sua totalidade o que tem sido verificado ao longo deste 

trabalho, relativamente ao cumprimento das boas práticas de higiene linha de abate, uma vez 

que ao não haver higienização suficiente, seria de esperar outro tipo de resultados, contudo, as 

análises mostram que tem vindo a melhorar, nomeadamente os suínos.
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5. Cumprimento dos requisitos aplicados aos matadouros 

Para fazer uma verificação do cumprimento de determinados requisitos aplicados aos ma-

tadouros, alvo de fiscalização por entidades como a Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV), foi elaborada uma checklist (anexo V)  baseada nos Regulamentos nº 852,853 e 854 

que estabelecem regras gerais destinadas aos operadores das empresas do sector alimentar no 

que se refere à higiene dos géneros alimentícios. 

Após uma visita/ronda às instalações abrangendo apenas a linha de abate, verificou-se que 

cumpriam praticamente todos os pontos/aspetos referidos na checklist relativamente a 

estruturas e esquipamentos, pecando apenas por algumas falhas de manutenção de 

equipamentos, tetos e paredes.    

Quanto ao cumprimento de regras de higiene e de produção, e ainda de bem-estar animal, 

o resultado já não foi o mesmo.           

Na checklist há uma série de questões que foram assinaladas com “S*”, isto significa que 

nem todos os parâmetros da questão eram abrangidos, nomeadamente as questões 1, 11, 22, 37, 

38, 39, 41, 42, 50, e 76.  

Relativamente às instalações (questão 1 – Instalações limpas e em boas condições.), estas 

encontravam-se maioritariamente limpas, contudo após o abate, dependendo do colaborador 

que executa a tarefa, a limpeza não era minuciosa o suficiente, havendo restos de sangue, carne 

e gordura em vários equipamentos como lavatórios, esterilizadores, serras e ganchos, bem como 

equipamentos fora do devido lugar, como mangueiras. 

Quanto aos lavatórios (questão 11 – Lavatórios em número adequado, bem localizados, com 

água quente e fria), são em número adequado, mas alguns não estão bem localizados, não 

permitindo que os colaboradores façam o uso adequado, como no caso da sangria dos suínos, e 

do colaborador que está a colocar as carcaças de suínos na via aérea. 

Algumas paredes (questão 22 – As paredes estão em boas condições e são facilmente limpas 

e desinfetadas) precisam cuidados a nível de manutenção, uma vez que a tinta já estava a 

descascar, assim como o teto na zona do chamusco dos suínos. 

Os utensílios (questão 37 – Todos os utensílios e equipamentos que entrem em contacto 

com os alimentos estão limpos e são limpos e desinfetados com frequência suficiente), como já 

se conclui pelos dados recolhidos, não são limpos e desinfetados com frequência suficiente 

durante o abate. São em material adequado (questão 38 - Todos os utensílios e equipamentos 

que entrem em contacto com os alimentos são em materiais adequados e estão bem arrumados 

e conservados), mas falham quando se trata de arrumação e conservação. Algumas facas eram 
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deixadas constantemente nos esterilizadores, ficando sujeitas à corrosão, ficando assim 

inutilizadas e a contaminar a água.  

Em relação ao pessoal (questão 39 – O pessoal mantém elevado grau de higiene e usa 

vestuário adequado, limpo e protetor) este mantinha um elevado grau de higiene e usava 

vestuário adequado e limpo, mas quando se tratava de utilizar equipamentos de proteção 

individual como máscaras, óculos de proteção, auriculares e outros, estes requisitos já não eram 

cumpridos. 

Relativamente às instruções ou formação adequada às funções (questão 41 – Os 

manipuladores dispõem de instruções ou formação adequada ás funções), os manipuladores por 

vezes não tinham a formação completa antes de começarem o trabalho. Também durante a 

manipulação, a supervisão das operações é insuficiente (questão 42 – O pessoal é 

supervisionado durante a manipulação). 

Quanto à limpeza dos animais (questões 50 e 76 – Lotes de animais aceites no matadouro 

estão limpos), por vezes, os animais chegavam às instalações com elevado nível de sujidade. 

Maioritariamente suínos, porque eram em maior quantidade, mas também bovinos, 

principalmente de explorações de produção de leite. Isto constitui uma ameaça, uma vez que é 

uma janela de oportunidades para uma possível contaminação. 

Feita depois uma análise complementar mais geral pelas instalações, foram encontradas 

outras situações como, equipamentos fora do devido lugar após utilização, como mangueiras e 

e outros instrumentos de trabalho. Foram também encontrados utensílios, neste caso, facas, em 

mau estado de conservação. Encontravam-se afixados documentos de instruções de trabalho 

em mau estado de conservação e quase elegíveis. Após o abate, por vezes ainda havia vestígios 

de sujidade, como sangue e gordura, no chão e alguns equipamentos. 

Relativamente a todas estas situações, mais as referentes à linha de abate, foram propostas 

soluções (Anexo VI), como formação, adquirir ou mudar alguns equipamentos, atualizar 

documentos, etc., as quais, o operador económico recebeu abertamente, chegando mesmo a pôr 

em prática, parte delas enquanto ainda decorria o estágio. Como é o caso das formações e 

atualização de documentos, assim como alguns procedimentos na linha de abate 

(encaminhamento de um menor número de animais e utilização de diferentes balas na 

insensibilização de suínos). No caso de ser necessário investir, como era o caso de algumas 

propostas, o operador económico está a ponderar, uma vez que no momento já estavam a 

ocorrer outras mudanças estruturais na empresa.
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Conclusão 

Este trabalho contribuiu para a aquisição de conhecimentos relacionados com o 

funcionamento de uma indústria do ramo da tecnologia da carne, nomeadamente ao nível das 

tecnologias de abate de bovinos e suínos, onde foi possível perceber a necessidade de controlar 

este tipo de empresas, e conhecer os princípios da legislação a que este tipo de indústria está 

sujeito, em particular no que respeita às boas práticas de higiene, e obtenção de produtos 

alimentares seguros. 

Com os consumidores cada vez mais exigentes e preocupados com a qualidade e a 

segurança dos alimentos, tornou-se necessário redobrar os esforços para, não apenas oferecer 

um alimento inócuo do ponto de vista microbiológico, como também isento de qualquer outro 

perigo à saúde. Uma falha na segurança alimentar pode causar danos irreversíveis à saúde dos 

consumidores, e ainda prejudicar a imagem da organização e gerar grandes perdas económicas 

para todo o setor. 

Além da qualidade e segurança dos alimentos, os consumidores também exigem cada vez 

mais que os animais sejam criados, manipulados, transportados e abatidos com recurso a 

práticas humanas e dignas. A preocupação com o bem-estar animal é uma consideração 

importante na produção de carne, e o homem tem a obrigação moral de respeitar todos os 

animais, mesmo os que são destinados ao abate, de sofrimentos desnecessários. Com o passar 

dos anos, o maneio dos animais no período pré-abate melhorou, visto que as pessoas 

entenderam que maneio abusivo e violento tinha um impacto final negativo a nível monetário. 

O maneio adequado de bovinos e suínos, resulta numa melhor produtividade e melhor qualidade 

da carne, obtendo consequentemente maiores lucros. Estas melhorias traduzem-se numa 

redução de hematomas nos animais, carne mais macia, diminuição de carnes PSE (pálida, macia 

e exsudativa) e DFD (escura, firme e seca). 

Todos os intervenientes, incluindo agricultores e criadores, fabricantes e processadores, 

manipuladores de alimentos e consumidores, têm a responsabilidade de assegurar que os 

alimentos são seguros e adequados ao consumo e isso é conseguido em grande parte, com as 

boas práticas dado que estas servem os princípios gerais de higiene e constituem a base estável 

que permite a aplicação de um plano de controlo. 

A natureza das contaminações das carcaças é o reflexo do teor microbiano dos animais no 

momento do abate e ainda dos cuidados e padrões de higiene utilizados. Os equipamentos e 

utensílios usados nas operações de abate, as instalações, as superfícies de contacto com as 
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carcaças e as condições de higiene dos colaboradores podem constituir fonte de contaminação 

entre as carcaças.  

Durante o estágio, depois de feitas todas as observações e recolhidos todos os dados, foi 

elaborado um pequeno relatório, e apresentado ao operador económico, com as possíveis 

soluções ou formas de melhorar as respetivas situações encontradas, as quais, a empresa se 

mostrou recetiva, corrigindo algumas e ponderando outras. 

Neste caso, no que concerne ao processo de imobilização dos animais, o ideal seria a 

aquisição de uma box que contenção de cabeça nos bovinos, e no caso dos suínos, uma box de 

contenção estática, se possível, já com o processo de eletronarcose incluído. Mas uma vez que 

é necessário algum investimento, estas propostas ficaram em ponderação. O mesmo se aplica à 

situação da mudança ou aquisição de novos equipamentos de higienização, como lavatórios e 

esterilizadores. 

Na insensibilização de bovinos passaram a ser utilizadas as três munições disponíveis, e no 

encaminhamento dos animais para abate, começaram a ser conduzidos menos animais de cada 

vez, facilitando o trabalho e não pondo em risco a segurança dos colaboradores. 

Relativamente ao comportamento dos manipuladores, é fundamental a sua formação, tanto 

em matérias de boas práticas de higiene e de produção, como de maneio e bem-estar animal, de 

forma a minimizar o risco de contaminação em toda a cadeia de produção, a aumentar o bem-

estar animal, diminuir a frustração dos trabalhadores e aumentar a sua segurança. Ambas as 

formações foram iniciadas. 

Outro aspeto importante a implementar, é a fiscalização interna por parte da gerência, de 

forma a supervisionar mais ativamente as operações, e corrigir no momento, se necessário, 

algumas não conformidades que possam ocorrer. 

Grandin e Smith referiram que o fator mais importante que determina se uma unidade de 

abate industrial tem boas ou más práticas de bem-estar animal é a atitude do pessoal 

administrativo. As melhores instalações e a mais recente tecnologia facilitam o maneio dos 

animais, assim como as restantes operações, mas não melhoram a gerência. Até que o 

proprietário esteja convencido de que as práticas de maneio e higiene corretas compensam 

economicamente, é improvável que os funcionários sigam os procedimentos dia após dia. 

O maneio adequado de animais e o cumprimento dos códigos de boas práticas, pode 

melhorar a produtividade, qualidade e lucratividade, desta forma, é um bom negócio agir em 

conformidade.
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ANEXO I - Registo de Controlo de Operações na Linha de Abate de Reses – BOVINOS 
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ANEXO II - Registo de Controlo de Operações na Linha de Abate de Reses – SUÍNOS 
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ANEXO III - Boletim de análise microbiológica com resultado satisfatório de carcaças 

de bovinos. 
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ANEXO IV - Boletim de análise microbiológica com resultado não satisfatório de 

carcaças de suínos. 

 

Boletim de análise não satisfatório relativo à presença de Salmonella, de carcaça de suíno. 
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ANEXO V – Checklist relativa ao cumprimento dos requisitos aplicados aos matadouros 

 

Requisitos aplicados aos matadouros 
(S=sim; N=não; NA=não aplicável) 

Requisitos gerais - Capítulo I, Anexo II, Regulamento nº 852/2004  

Questão S, N, NA 

1 Instalações limpas e em boas condições. S* 

  A conceção, construção, localização e dimensões:   

2 Permitem manutenção, limpeza e/ou desinfeção adequadas. S 

3 Facultam espaço de trabalho suficiente para a execução higiénica das operações. S 

4 Evitam contaminação por via atmosférica. S 

5 Evitam a acumulação de sujidade. S 

6 Evitam o contacto com materiais tóxicos. S 

7 Evitam a queda de partículas nos géneros alimentícios. S 

8 Evitam a formação de condensações e bolores nas superfícies S 

9 
Possibilitam a aplicação de boas práticas de higiene. S 

Possibilitam o controlo de animais indesejáveis. S 

10 
Possibilitam condições adequadas de manuseamento e de armazenagem a temperatura contro-

lada. 
S 

  Lavatórios:   

11 Em número adequado, bem localizados, água quente e fria; S* 

12 Materiais de limpeza/desinfeção e de secagem higiénica; S 

  Ventilação:   

13 Natural ou mecânica adequada. S 

14 O acesso é fácil aos filtros ou partes que carecem de limpeza ou substituição. S 

15 Não há fluxo mecânico de ar de zonas contaminadas para zonas limpas. S 

16 Instalações sanitárias têm ventilação adequada, natural ou mecânica. S 

17 Luz natural ou artificial adequada nas instalações. S 

Locais de preparação - Capítulo II, Anexo II, Regulamento nº 852/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Questão S, N, NA 

18 
A conceção e disposição dos locais em que os géneros alimentícios são preparados, tratados 

ou transformados, evitam a contaminação entre e durante as operações. 
S 

19 O pavimento está em boas condições e é facilmente limpo/desinfetado. S 

20 É de material impermeável, não absorvente, lavável e não tóxico. S 

21 Permite escoamento adequado. S 

22 As paredes estão em boas condições e são facilmente limpas/desinfetadas. N* 

23 São de materiais impermeáveis, não absorventes, laváveis e não tóxicos. S 

24 Têm superfícies lisas até uma altura adequada às operações. S 

25 

Os tetos (ou a superfície interna do telhado) e equipamentos neles montados estão construídos 

e instalados de forma a evitar sujidade, condensação, desenvolvimento de bolores e desprendi-

mento de partículas. 
S 

26 As janelas e outras aberturas evitam a acumulação de sujidade. S 

27 Se abrem para o exterior têm redes contra insetos, removíveis para limpeza. S 
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28 Estão fechadas durante a produção, para prevenir contaminações. S 

29 As portas podem ser facilmente limpas / desinfetadas. S 

30 As suas superfícies são lisas e não absorventes. S 

31 As superfícies que entram em contacto com os géneros alimentícios estão em boas condições. S 

32 Podem ser facilmente limpas / desinfetadas. S 

33 São de materiais lisos, laváveis, resistentes à corrosão e não tóxicos. S 

34 Há instalações adequadas à limpeza, desinfeção e armazenagem dos utensílios e equipamento. S 

35 São de materiais resistentes à corrosão e fáceis de limpar. S 

36 Dispõem de abastecimento adequado de água quente e fria. S 

Equipamento - Capítulo V, Anexo II, Regulamento nº 852/2004                                                           

Questão S, N, NA 

  Todos os utensílios e equipamentos que entrem em contacto com os alimentos:   

37 Estão limpos e são limpos / desinfetados com frequência suficiente. S* 

38 São em materiais adequados, estão bem arrumados e conservados. S* 

Higiene pessoal - Capítulo VIII, Anexo II, Regulamento nº852/2004                                                                                                                                                                    

Questão S, N, NA 

39 O pessoal mantém elevado grau de higiene e usa vestuário adequado, limpo, protetor. S* 

40 
O pessoal informa e é proibido pelo operador de manipular caso tenha doenças, feridas infeta-

das, diarreias.  
S 

Formação de pessoal - Capítulo XII, Anexo II, Regulamento nº852/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Questão S, N, NA 

41 Os manipuladores dispõem de instruções ou formação adequada às funções. S* 

42 O pessoal é supervisionado durante a manipulação. N 

 Marca de identificação - Secção I, Anexo II, Regulamento nº 853/2004 

  Questão S, N, NA 

43 A marca de identificação é aposta antes dos produtos deixarem o estabelecimento. S 

44 A marca é claramente visível, legível, indelével e os caracteres são facilmente decifráveis. S 

45 Indica o nome do país por extenso ou sob a forma de PT. S 

46 A marca indica o número de aprovação do estabelecimento (NCV). S 

47 A marca é de forma oval e inclui a sigla CE ou outra equivalente. S 

Controlos na receção dos animais - Secção II, Anexo II do Regulamento nº 853/2004 

Questão S,N,N/A 

  
Os procedimentos implementados pelo operador do matadouro garantem que cada lote de ani-

mais aceites no matadouro:  
  

48 Se encontra devidamente identificado;  S 

49 É acompanhado de IRCA;  S 

50 Está limpo;  S* 

51 É saudável, tanto quanto for possível ao operador apreciar; S 

52 Se encontra num estado satisfatório, à chegada, em matéria de BEA.  S 

Estruturas e equipamentos - Capítulo II, Secção I, Anexo III, Regulamento nº853/2004                                                                                                                                   

Questão S,N,N/A 

53 
Dispõe de locais cobertos ou parques adequados para a receção e estabulação, dos animais un-

gulados domésticos, em condições de higiene, fáceis de limpar e desinfetar. 
S 

54 
Essas instalações dispõem de equipamento que permita o abeberamento e, se necessário, a ali-

mentação dos animais. 
S 
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55 
A drenagem das águas residuais é feita corretamente (sem comprometer a segurança dos géne-

ros alimentícios). 
S 

56 

Dispõe de instalações separadas que possam ser fechadas à chave ou, se o clima permitir, par-

ques para animais doentes ou suspeitos de doença, com drenagem separada e localizados de 

forma a evitar a contaminação dos outros animais (exceto se a Autoridade Competente consi-

derar que essas instalações não são necessárias). 

S 

57 As dimensões dos locais para estabulação asseguram o respeito do bem-estar dos animais. S 

58 
A sua conceção facilita as inspeções ante-mortem, incluindo a identificação dos animais ou 

dos grupos de animais. 
S 

  Assegura a separação no espaço ou no tempo, das seguintes operações:   

59 atordoamento e sangria; S 

60 no caso do abate de suínos, escaldão, depilação, raspagem e chamusco; S 

61 evisceração e preparação subsequente; S 

62 manuseamento das tripas e dos estômagos limpos; S 

63 preparação e limpeza de outras miudezas; S 

64 
Possui instalações que impedem o contacto entre a carne e o chão, as paredes e os dispositivos 

fixos. 
S 

65 
Dispõe de cadeias de abate concebidas de modo a permitir um andamento constante do pro-

cesso de abate e a evitar contaminação cruzada entre as diferentes partes da cadeia. 
S 

66 
Se nas mesmas instalações funcionar mais de uma cadeia de abate, existe uma separação ade-

quada entre essas cadeias evitando a contaminação cruzada. 
S 

67 
Possui um sistema de desinfeção de utensílios com água quente que atinja no mínimo 82º C, 
ou um sistema alternativo de efeito equivalente. 

S 

68 
O equipamento para a lavagem das mãos utilizado pelo pessoal que manuseia carne exposta 
dispõe de torneiras concebidas de forma a impedir que a contaminação se dissemine. 

S 

69 
Existem locais que podem ser fechados à chave para a armazenagem refrigerada de carne re-

tida (em observação). 
S 

70 
Existem locais separados que podem ser fechados à chave para a armazenagem de carne de-

clarada imprópria para consumo humano. 
S 

71 
Existe local separado com instalações adequadas para a limpeza, lavagem e desinfeção dos 

meios de transporte do gado. 
S 

72 
Existem instalações ou, se necessário, uma sala, devidamente equipadas e que possam ser fe-

chadas à chave, destinadas a utilização exclusiva pelo serviço veterinário. 
S 

Higiene do Abate - Capítulo IV, Secção I, Anexo III, Regulamento nº853/2004 e nº 

999/2001                                                            

Questão S,N,N/A 

73 Após a chegada ao matadouro, os animais são abatidos sem demoras desnecessárias. S 

74 
Sempre que necessário por razões de bem-estar, os animais dispõem de um período de re-

pouso antes do abate. 
S 

75 
Os animais ou cada um dos lotes de animais enviados para abate são identificados de modo a 

poderem ser rastreados até à sua origem. 
S 

76 Os animais estão limpos. S* 

77 Os animais levados para o local de abate são abatidos sem demoras desnecessárias. S 

78 
O atordoamento, a sangria, a esfola, a evisceração e outras preparações são realizadas sem de-

moras desnecessárias. 
S 

79 Essas operações são efetuadas de forma a evitar a contaminação da carne, nomeadamente:   

80 » A traqueia e o esófago mantêm-se intactos durante a sangria (exceto abate religioso); S 

81 » Durante a remoção da pele e do velo, não há contacto entre o exterior da pele e a carcaça; S 

82 
» Colaboradores e equipamento que estejam em contacto com a superfície exterior da pele e 

do velo não tocam na carne; 
S 
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83 
» São tomadas medidas para evitar o derrame do conteúdo do aparelho digestivo durante e 
após a evisceração; 

S 

84 » A evisceração é concluída logo que possível após o atordoamento; S 

85 » A remoção do úbere não provoca a contaminação da carcaça pelo leite ou pelo colostro. S 

86 
A esfola da carcaça e das outras partes do corpo destinadas ao consumo humano é completa 

(exceto no caso dos suínos). 
S 

87 As cabeças e os pés são manuseados de forma a evitar a contaminação da restante carne. S 

88 Quando os suínos não forem esfolados, são-lhes retiradas imediatamente as cerdas. S 

89 O risco de contaminação da carne com a água de escalda é minimizado. S* 

90 Os suínos são, em seguida, cuidadosamente lavados com água potável. S 

91 
Qualquer contaminação visível é retirada quanto antes através da aparagem ou de meios que 

tenham um efeito equivalente. 
S 

92 
As carcaças e as miudezas não entram em contacto com o chão, as paredes ou as superfícies 

de trabalho. 
S 

93 

São seguidas as instruções da autoridade competente, de modo a assegurar que a inspeção 

post- mortem de todos os animais é efetuada nas devidas condições em conformidade com o 

Regulamento nº 854/2004. 
S 

94 

É assegurado que até ao fim da inspeção post-mortem, as partes de um animal abatido sujeito 

a essa inspeção continuam a ser identificáveis como pertencendo a uma determinada carcaça e 

que não entram em contacto com qualquer outra carcaça, miudezas ou vísceras. 
S 

95 

O sangue e as miudezas de vários animais que forem recolhidos e colocados no mesmo recipi-

ente antes de concluída a inspeção post-mortem são declarados impróprios para consumo hu-

mano se pelo menos uma das carcaças desses animais for declarada imprópria para consumo 

humano. 

S 

Critérios microbiológicos – Regulamento nº 2073/2005                                             

Questão S,N,N/A 

96 
São colhidas amostras das zonas de processamento e do equipamento utilizado na produção de 

alimentos, sempre que tal for necessário para assegurar a observância dos critérios. 
S 

97 
São efetuadas análises para contagem de aeróbios totais e Enterobactereacea nas carcaças de 

ungulados, antes da refrigeração em conformidade com o Regulamento nº 2073/2005). 
S 

98 
São efetuadas análises para pesquisa de Salmonella nas carcaças de ungulados, antes da refri-

geração, sendo cumpridos o número de amostras. 
S 

99 A frequência das análises é correta. S 

Pesquisa de Trichinella – Regulamento nº 2075/2005 

Questão S,N,N/A 

100 É efetuada a pesquisa a todas as carcaças de espécies susceptíveis à Trichinella. S 

101 A colheita de amostras é efetuada de forma correta (musculo/quantidade/animal). S 

102 O técnico que executa a colheita teve formação. S 

103 Existem registos de formação no local de trabalho. S 

104 
É utilizado o método de referência (digestão de amostras combinadas utilizando um agitador 

magnético). 
S 

105 Está definido pela empresa o técnico responsável pelo laboratório. S 

106 
O matadouro dispõe de instalações adequadas, e em bom estado de conservação, para a execu-

ção da técnica. 
S 

107 Existe extrator de vapores. S 

108 
O material e o equipamento utilizado é o adequado para a técnica e encontra-se em bom es-

tado de conservação. 
S 

109 O equipamento está calibrado. Comprovativos. S 
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110 Os consumíveis existem em quantidade suficiente e estão dentro do prazo de validade. S 

111 Existem registos da sua utilização. S 

112 
Existem procedimentos operativos ou instruções de trabalho escritas para a execução da téc-

nica e utilização e manutenção do equipamento relevante. 
S 

113 
A técnica é bem executada (ordem de execução da técnica, respeito pelos tempos/temperaturas 

definidas, índice de digestão, etc). 
S 

114 Existem registos adequados que permitam manter a rastreabilidade das amostras. S 

115 O técnico que executa o procedimento analítico teve formação. S 

116 Existem registos de formação no local de trabalho. S 
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ANEXO VI – Lista de problemas encontrados e possíveis soluções. 

Problema Solução/ Proposta de alteração Corrigido 

Documentos desatualizados ou em mau estado de 

conservação 

Substituir por versões mais recentes e substituir suportes, inclusive 

documentos de especificação de lavagem de mãos que se encontram 

nos lavatórios. 

Sim 

Controlo de limpeza, nomeadamente quem limpou o 

quê, e em que data. 

Criação de mapas de limpeza de wc, abegoarias, sangria e linha de 

abate, pormenorizadas para o funcionário que limpou determinada 

zona em determinado dia, poder fazer o registo; colocar nos respetivos 

locais; desta forma é possível atribuir responsabilidades. 

Em 

progresso 

Contenção de bovinos para insensibilização – animais 

mais pequenos tem muita mobilidade dentro box, 

dificultando o atordoamento, podendo ter que ser 

repetido o processo e causar mais stress ao animal. 

Box de contenção ajustável a bovinos de todas as idades de modo a 

facilitar a imobilização do animal, em particular da cabeça; ter em 

conta o espaço disponível de modo a diminuir ao máximo o 

investimento necessário. 

A ponderar 

Utilização de balas de apenas um tipo, quando na 

realidade existem três tipos diferentes adequados aos 

diferentes pesos dos animais. 

Utilizar os três tipos de balas adequadas aos pesos dos animais 

(vermelho, azul e preto). 

Sim 

Demasiados animais na cabine de insensibilização de 

suínos, dificultando o trabalho e causando grande stress 

aos animais, uma vez que é mais difícil conduzir um 

número maior de animais. 

Reduzir o número de animais conduzidos para a insensibilização (5 a 

6 animais). 

Formação maneio e bem-estar animal. 

Sim 

 

Em 

progresso 
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Contenção de suínos para insensibilização – animais 

tem muita mobilidade dentro da cabine, dificultando o 

atordoamento, causando mais stress ao animal. 

Box de contenção com eletronarcose automática, adequada ao espaço 

existente; 

Se for apenas a box de contenção, o facto de ter que ser o operador a 

fazer a insensibilização, faz com que o problema atual se mantenha. 

A ponderar 

Lavatório da sangria de suínos não se encontra na 

posição mais adequada de modo a facilitar o trabalho do 

operador (higienizar faca e mãos entre cada carcaça). 

Mover lavatório para parte interior, onde operador realiza a sangria. 

 

Formação em Boas-Práticas de Higiene e Fabrico. 

A ponderar 

Em 

progresso 

Lavatório do posto colocação em via aérea não está 

muito perto do operador. 

Tentar arranjar um mecanismo para tornar o lavatório móvel, como nas 

plataformas elevatórias da linha de abate de bovinos onde o 

escoamento poderá ser direcionado para o mesmo local, ou 

manualmente com uma mangueira para o mesmo local das cerdas. 

A ponderar 

Lavatório do posto de extração do ânus da linha de 

suínos é o mesmo que o do posto de extração de vísceras 

brancas, não se encontrando numa posição 

ergonomicamente favorável para o primeiro. 

Instalação de um novo lavatório mais acima. A ponderar 

Operador que pendura vísceras vermelhas na linha de 

abate de suínos não tem acesso fácil a nenhum 

esterilizador e lavatório. 

Adição de esterilizador ao lavatório existente no posto da extração das 

unhas dianteiras. 

A ponderar 

Operador que retira aparas de gordura das carcaças de 

suínos não tem acesso a nenhum esterilizador e 

lavatório. 

Aplicação de um lavatório no lado oposto ao lavatório já existente na 

linha de abate de bovinos. 

A ponderar 
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ANEXO VII – Programa de formação sobre bem-estar animal e maneio pré-abate 

Programa de Formação - Bem-estar animal e Maneio Pré-abate 

Objetivo geral: Capacitar os colaboradores da linha de abate, com conhecimentos, competências e atitudes para 

a proteção dos animais no momento da occisão (descarga manipulação, imobilização, atordoamento e avaliação 

da eficácia do atordoamento, sangria e abate), de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1099/2009 do Conselho, 

de 24 de setembro de 2009. 

Objetivo específico: (competências dos formandos à saída da formação) 

✓ Identificar as características estruturais e técnicas que as instalações e os equipamentos devem possuir, de 

acordo com as normas de proteção dos animais no momento da occisão; 

✓ Identificar como manipular e tratar os animais antes da imobilização; 

✓ Identificar as boas práticas de proteção dos animais no momento da occisão; 

✓ Indicar como proceder ao atordoamento dos animais e como avaliar a sua eficácia; 

✓ Enumerar os principais riscos para a segurança dos trabalhadores na occisão dos animais e nas operações 

complementares. 

Metodologia (métodos e técnicas utilizados) 

Exposição dialogada dos temas com recurso meios audiovisuais, e resolução de questionário em grupo como 

forma de avaliação alternativa e dinâmica. Apelo à experiência dos formandos para exemplificação de boas e 

más práticas.  

Conteúdo temático 

✓ Nota introdutória e levantamento das expectativas dos participantes. 

✓ Questionário onde irão ser abordados os seguintes temas: 

• Relação entre o bem-estar animal e a qualidade da carcaça, da carne e da segurança; 

• Comportamento animal - sofrimento, consciência e sensibilidade, stress nos animais; 

• Papel do operador na manipulação, imobilização e insensibilização dos animais; 

• Importância da manutenção dos equipamentos de insensibilização; 

• Monitorização da eficácia do atordoamento; 

• Reconhecimento e monitorização da ausência de sinais de vida. 

• Principais riscos na occisão dos animais e nas operações complementares. Prevenção de acidentes. 

 

Duração: 1 hora (horário laboral) 

Participantes: Escolaridade Mínima Obrigatória; ser trabalhador de um matadouro, de um centro ou de uma 

unidade de abate; como abegão, magarefe, colaborador ou responsável pelo bem-estar dos animais. 

 

 



 

- 108 - 
 

Questionário 

Cada resposta correta vale 10 pontos – Total: 120 pontos 

O questionário é de caráter anónimo e obrigatório. Assinale com um X a opção correta. 

Questão V F Pontuação 
1 - Devem ser utilizados paus/ferros/tubos e bater nos animais para os 

encaminhar, tanto a sair do camião como para a ir para a cabina de 

atordoamento, porque são teimosos. 

   

2 - É correto fazer barulho para que os animais andem, desde que não se bata 

neles. 

   

3 - É correto maltratar ou deixar um animal sofrer só porque ele já tem a morte 

garantida. 

   

4 - Se por algum motivo, um animal deixa de conseguir andar ou não se 

consegue pôr-se de pé nas abegoarias, a solução é arrastar o animal com 

cordas ou correntes, ou fazer com que ele ande à força. 

   

5 – Os diferentes parques de animais devem ser limpos após a saída dos 

animais para abate, antes da entrada de outros, só porque é assim que dizem 

para fazer. 

   

6 – Nos suínos, para a cabine de atordoamento, devem ser levados tantos 

animais quantos lá couberem para acelerar/despachar o trabalho. 

   

7 – Na insensibilização, não se deve dar o choque/tiro a outro animal, 

enquanto o anterior não for içado. 

   

8 – Nos suínos, na insensibilização, sabe-se que o tempo de choque é 

suficiente, a partir do momento em que o animal cai no chão. E nos bovinos 

também. 

   

9 – Na insensibilização dos animais (suínos e bovinos), não há problema em o 

equipamento estar em más condições. Se não funcionar à primeira, continua-

se a insistir. 

   

10 – Nos bovinos, um tiro é sempre suficiente para insensibilizar o animal.    
11 – No maneio dos bovinos, não há qualquer problema em provocar os 

animais mais agressivos, uma vez que já estão contidos. 

   

12 – No encaminhamento de bovinos, se os animais se recusarem a andar, a 

solução é bater neles e tentar assustá-los com barulho até que andem. 

   

 

Pontuação final: ___________ 

Comentário sobre o que achou da formação, e aspetos que poderiam vir a melhorar tanto a nível da formação, 
como da empresa. (opcional) 
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ANEXO VIII – Programa de formação sobre boas práticas de higiene na linha de abate 
Programa de Formação – Boas Práticas de Higiene na Linha de Abate 

 

Objetivo geral: Sensibilizar os colaboradores sobre a importância da melhoria do cumprimento das boas práticas 

de higiene e fabrico na linha de abate, de forma a que sejam minimizados os riscos de contaminação das carcaças 

e dos colaboradores. 

 

Objetivo específico: (competências dos formandos à saída da formação) 

✓ Identificar práticas que eliminem as principais fontes de desenvolvimento de microrganismos. 

✓ Apresentar os principais perigos associados ao consumo de carne. 

✓ Sensibilizar para a importância da higiene e utilização de comportamentos adequados por parte das pessoas 

que entram em contacto direto ou indireto com as carcaças. 

 

Metodologia (métodos e técnicas utilizados) 

Exposição dialogada dos temas com recurso meios audiovisuais, e resolução de questionário em grupo como 

forma de avaliação alternativa e dinâmica. Apelo à experiência dos formandos para exemplificação de boas e 

más práticas.  

Conteúdo temático 

✓ Nota introdutória e levantamento das expectativas dos participantes. 

✓ Questionário onde irão ser abordados os seguintes temas: 

✓ Importância da aplicação das boas práticas de higiene e fabrico pelos colaboradores em ambiente 

laboral 

✓ Contaminações ao longo da linha de abate 

✓ Consequências de uma má aplicação das regras de boas práticas de higiene e fabrico 

✓ Casos e surtos associados a produtos cárneos em Portugal e outros. 

 

 

Duração: 1 hora (horário laboral) 

 

Participantes: Escolaridade Mínima Obrigatória; ser trabalhador de um matadouro, de um centro ou de uma 

unidade de abate; como abegão, magarefe, colaborador ou responsável pelo bem-estar dos animais. 
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Questionário 

Cada resposta correta vale 10 pontos – Total: 200 pontos 

O questionário é de caráter anónimo e obrigatório. Assinale com um X a opção correta. 

Questão V F Pontuação 
1 – É importante informar o responsável em caso de doença, feridas infetadas 

ou diarreia. 

   

2 – É suficiente efetuar a lavagem das mãos à entrada e saída da zona de 

produção. 

   

3 – Lavar é sinónimo de desinfetar e esterilizar.    
4 – A utilização de adornos durante o abate não é considerada preocupante.    
5 – Desde que se utilize luvas, não é necessário a lavagem das mãos durante o 

abate. 

   

6 – Na operação da sangria, devem ser utilizadas 2 facas.    
7 – A etapa de escaldão é suficiente para garantir a segurança da carne.    
8 – Desde que as carcaças estejam bem higienizadas, pode ser utilizada a 

mesma faca em vários animais sem prévia higienização. 

   

9 – Colocar as facas no esterilizador e retirar logo de seguida é suficiente para 

a sua higienização. 

   

10 – As operações de preparação da carcaça podem prosseguir normalmente 

em caso de rompimento de vísceras. 

   

11 – As partes das carcaças conspurcadas (sujas) devem ser eliminadas.    
12 – Empurrar as carcaças e chegar a encostar as carcaças umas nas outras, 

não representa qualquer fonte de contaminação, uma vez que só há contato 

com a face externa. 

   

13 – Em caso de derrame de conteúdo digestivo devemos lavar as carcaças.    
14 – Todas as partes das carcaças que caiam ao chão devem ser eliminadas 

como subprodutos. 

   

15 – Ao longo da linha de abate, pode existir contacto entre as carcaças, 

paredes e chão desde que estes tenham sido higienizados no dia anterior. 

   

16 – As carcaças não devem tocar nos contentores e equipamentos ao longo 

das operações na linha de abate. 

   

17 – A lavagem da carcaça garante a segurança da carne.    
18 – A refrigeração resolve todos os problemas de contaminação que possam 

ter ocorrido ao longo da linha de abate. 

   

19 – Os esterilizadores de facas servem apenas para pousar as facas entre 

carcaças, e não precisam de estar sempre ligados enquanto a linha de abate 

está a funcionar. 

   

20 – As correntes utilizadas na esfola mecânica não precisam de ser 

esterilizadas entre carcaças. 

   

Pontuação final: ___________ 

Comentário sobre o que achou da formação, e aspetos que poderiam vir a melhorar tanto a nível da formação, 
como da empresa. 


