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RESUMO

O presente trabalho detalha informações sobre o tempo de vida de prateleira dos produtos de
origem suína e ovina que são produzidos pelo abatedouro frigorificado localizado no município
de Guaiúba-CE. Foram avaliados sarrabulho, tripa suína, sarapatel de cordeiro e dobradinha,
ou seja, foram trabalhados principalmente as vísceras visto que são produtos cárneos de maior
perecibilidade do animal, não apenas pela fragilidade como pelo contato que têm com material
contaminado. Para isso, realizou-se análises de pH, temperatura, cor, odor e microbiológicas
(coliformes à 45°C ou Salmonella sp.) com intuito de mostrar as condições de comercialização
em torno de 15 dias dos produtos resfriados, respeitando as normas de manuseio, transporte e
armazenamento vigentes em legislação. Observou-se ao final desse período mudanças na
coloração, odor e alterações de pH, porém, não foram encontrados indícios de contaminação
por coliformes à 45°C ou Salmonella sp. É possível que com métodos mais avançados ou com
estruturas mais bem equipadas o tempo que esse alimento possa ficar exposto à venda aumente,
principalmente quando se dá atenção correta aos principais erros na cadeia produtiva.
Palavras-chave: Abatedouro. Vísceras. Qualidade microbiológica. Vida de prateleira.
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ABSTRACT
The present work details information about the shelf life of products of swine and sheep origin
that are produced by the slaughterhouse located in the municipality of Guaiúba-CE. Sarrabulho,
pork gut, sarapatel lamb and doubletinha were evaluated, that is, mainly the viscera were
worked since they are meat products with greater perishability of the animal, not only for the
fragility but also for the contact with contaminated material. For this, pH, temperature, color,
odor and microbiological analyzes (coliforms at 45 ° C or Salmonella sp.) Were performed in
order to show the commercialization conditions around 15 days of cold products, respecting the
handling norms. , transportation and storage in force in law. At the end of this period, changes
in color, odor and pH changes were observed, but no evidence of coliform contamination at 45
° C or Salmonella sp. It is possible that with more advanced methods or better equipped
structures, the time that this food can be exposed for sale increases, especially when proper
attention is paid to the main errors in the production chain.
Keywords: Slaughterhouse. Viscera. Microbiological quality. Shelf life.
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1 INTRODUÇÃO
Em face das pressões impostas pela globalização e do aumento da competitividade e de
informações que chegam ao consumidor, a preocupação com a qualidade de alimentos
destinados ao consumo humano é, um dos temas mais discutidos e que têm demandado cada
vez mais informações (RAMOS, 2007). Isso se dá pelo fato de muitas vezes os pontos de
produção dos alimentos situarem-se muito distantes dos pontos de consumo, exigindo um
cuidado muito especial na conservação destes alimentos, tanto ao natural como na forma
processada (BATTISTELLA, 2008).
No processo de industrialização são utilizadas diversas metodologias para conservar os
alimentos, porém, cada método permite que aquele alimento seja consumido em uma
quantidade limite de tempo. Por conta do fator Consumo X Tempo existe a necessidade de se
realizar estudos sobre o tempo de vida de prateleira, que é o tempo que aquele determinado
produto estará apto para consumo e as alterações de suas características sensoriais e químicas
serão pequenas e aceitáveis de acordo com o fabricante, consumidor e legislação vigente.
A vida útil dos alimentos perecíveis conservados em atmosfera normal é limitada
principalmente pelo efeito do oxigênio atmosférico e o crescimento de microrganismos
aeróbios produtores de alterações, que produzem mudanças de odor, sabor, cor e textura, o que
conduz à perda da qualidade (FISCHMANN, 2016).
Alimentos embalados devem conter validades mais aproximadas do correto possível,
pois serão nelas que os consumidores irão se basear na hora de comprar o produto . Assim, os
fabricantes devem ter os meios disponíveis para prever a data final da vida de armazenamento,
sob determinado conjunto de condições de armazenamento (FOOD INGREDIENTS BRASIL,
2011).
Com base nisso, são necessários estudos mais afundo sobre o tempo de vida do produto
de forma a melhorar os padrões de conservação, processos utilizados, bem como também a
qualidade que esses alimentos terão de forma a não comprometer a saúde humana. Desta forma,
o presente estudo tem como foco os produtos produzidos a partir das vísceras animais, visto
que trabalhos da mesma natureza não são comuns e cada vez mais vão sendo encontradas novas
formas de utilização para as partes comestíveis que antes não eram utilizadas como uma
maneira de evitar perdas na produção e ainda produção de alimentos com valores nutritivos
diferentes a partir de partes que a algum tempo atrás eram utilizadas como descarte. E ainda
evidenciar as maneiras corretas de processamento dos alimentos de forma a não comprometer
a integridade deles ou oferecer riscos à saúde.
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2. OBJETIVOS

2.1 Geral
Realizar um levantamento de dados acerca da vida de prateleira dos alimentos
produzidos e comercializados por um abatedouro frigorificado no município de Guaiúba-CE.

2.2 Específicos
✔ Verificar se o tempo que os produtos podem ficar expostos a venda sem sofrer alteração

conforme descrito na embalagem continua correto.
✔ Detectar as possíveis alterações que o alimento sofre com o passar do tempo.

✔ Verificar se os produtos apresentaram pH ideal conforme legislação.

✔ Verificar se cor e odor se apresentaram adequadas de acordo com o parâmetro da
empresa.

✔ Verificar se as análises microbiológicas que indicam se o alimento está próprio para
consumo.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Aspectos higiênicos e sanitários dos abatedouros
O RIISPOA no seu artigo 17 diz que “Por "carne de açougue" entendem-se as massas
musculares maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não a base óssea
correspondente, procedentes de animais abatidos sob inspeção veterinária” e no seu inciso 2°
“Consideram-se "miúdos" os órgãos e vísceras dos animais de açougue, usados na alimentação
humana (miolos, línguas, coração, fígado, rins, rumem, retículo), além dos mocotós e rabada”
(BRASIL, 2017). Estes compõem excelentes alimentos devido à grande riqueza que possui de
componentes essenciais para a dieta como aminoácidos, vitaminas e sais minerais (FONSECA;
COLLARES; FONSECA, 2008).
Os produtos derivados da carne são, de preferência, obtidos a partir de carne fresca que
sofra um ou mais tipos de processo, entre eles, cozimento, salga, defumação ou mesmo somente
a adição de condimentos e temperos. O processamento da carne fresca visa, além da elaboração
de novos produtos, a redução da perecibilidade, de problemas com o transporte e com o
armazenamento, além de vantagens com relação ao aumento da vida de prateleira
(BENEVIDES, 2019).
Como forma de garantir a qualidade sanitária das carnes, temos a disposição uma
legislação na qual descreve sobre as condições para criação bem como das exigências para o
abate dos animais sob serviço de inspeção de profissional competente. Tudo isto visa à
disponibilização de um alimento seguro para o consumidor (ALMEIDA et al., 2010).
As Boas Práticas de Fabricação (BPF) representam uma importante ferramenta da
qualidade para o alcance de níveis adequados de segurança dos alimentos. Sua adoção é um
requisito da legislação vigente e faz parte dos programas de garantia da qualidade do produto
final (MACHADO et al., 2015).
Como parte integrante das boas práticas são utilizados também os Procedimentos
Operacionais de Higiene Operacional (PPHO). São procedimentos descritos, desenvolvidos,
implantados e monitorizados, visando estabelecer a forma rotineira pela qual o estabelecimento
industrial evitará a contaminação direta ou cruzada e a adulteração do produto, preservando sua
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qualidade e integridade por meio da higiene antes, durante e depois das operações industriais
(BRASIL, 2003).
A limpeza e a sanificação na indústria alimentícia constituem operações essenciais no
controle sanitário de alimentos. Procedimentos de limpeza têm por objetivo eliminar diversos
tipos de sujidade, incrustações, gorduras, proteínas, dos equipamentos e instalações. Já os
procedimentos de sanificação visam à redução ou eliminação de microrganismos presentes nas
superfícies (PEÑA, 2019).
Nesse ponto o RIISPOA em seu artigo 98 cita que “Serão diariamente limpos e
convenientemente desinfetados os instrumentos de trabalho. Parágrafo único - os
estabelecimentos devem ter em estoque desinfetantes aprovados, para uso nos trabalhos de
higienização de dependências e equipamento” (BRASIL, 2017).
Outra questão importante é a sanitária, onde o abate clandestino engloba ainda a questão
ambiental, onde o abate rotineiramente é realizado em locais que ficam próximos a rios ou
córregos o que facilita a captação de água. Onde, sangue e restos de animais são despejados no
ambiente poluindo as águas ou ainda consumidos por animais que estão próximos ao ponto de
abate, o que favorece a disseminação de doenças (COSTA et al., 2011).

3.2 Qualidade da carne e derivados

Segundo Almeida et al. (2010), no Brasil, o método de produção e comercialização de
carnes representa um problema de saúde pública que possui forte influência econômica pela
falta de adoção de práticas adequadas de produção, manipulação e comercialização, bem como
pela falta de operacionalidade dos sistemas fiscalizadores.
São necessárias avaliações específicas da carne bovina para determinar com precisão os
defeitos. O pH é um importante indicador das características de qualidade da carne e pode ser
usado para detectar o defeito DFD (do inglês dark, firm, dry ou escura, firme e seca). Valores
de pH (24h post mortem) acima de 6,0 como na carne DFD, indicam alto risco de contaminação
microbiológica, já que essa carne não possui o pH ácido para inibir a proliferação de
microrganismos (LUDTKE et al., 2012).
O processamento da carne fresca visa, além da elaboração de novos produtos, a redução
da perecibilidade, de problemas com o transporte e com o armazenamento, além de vantagens
com relação ao aumento da vida de prateleira (BENEVIDES, 2019).
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Após a morte do suíno ocorre um processo metabólico que converte o músculo em carne.
Este processo decorre da conversão do glicogênio muscular para ácido lático, que no suíno é
mais rápido que em outras espécies (bovinos e ovinos). Alterações neste metabolismo post
mortem podem resultar em anomalias na qualidade da carne, sendo as mais comuns a PSE e a
DFD (LUDTKE, 2016). Valores que podem ser considerados normais para carne, cujo valor de
pH oscila entre 5,2 e 6,8 (ALMEIDA, 2005). A carne PSE representa o principal problema de
qualidade na indústria de carne suína, devido às suas características como baixa capacidade de
retenção de água, textura flácida e cor pálida que levam às elevadas perdas de água durante o
processamento (MAGANHINI,2007). Já tempo de jejum muito prolongado, transporte ou
tempo de espera nas baias muito longo, podem levar ao esgotamento das reservas de glicogênio
muscular e a baixa produção de ácido lático na glicólise anaeróbica. Assim, o pH que deveria
cair em torno de 5,6 fica estabilizado acima de 6,0 caracterizando a carne DFD. A carne DFD,
pela aparência escura, é rejeitada pelo consumidor para o consumo “in natura” (BRIDI, 2019).
Figura 1: Coloração de carnes PSE, normal e DFD.

Fonte: EMVEPJR (2018)

Quanto à qualidade microbiológica da carne, podem ser utilizadas análises
microbiológicas na detecção de microrganismos patogênicos e deteriorantes, fundamental para
se conhecer os riscos que o alimento pode oferecer a saúde do consumidor e se o alimento terá
ou não a vida útil pretendida (FRANCO; LANDGRAF, 2008). A detecção destes
microrganismos no alimento nos fornece as condições higiênico-sanitárias, e falhas de
produção no qual o produto foi submetido, possibilitando ainda a estimativa da contaminação
por patógenos (FRANCO; LANDGRAF, 2004). Esses microrganismos são bastante utilizados
na avaliação da qualidade microbiológica dos alimentos levando em consideração a sua a vida
de prateleira e a segurança alimentar (LIMA et al., 2007).
Grande parte do manuseio higiênico de alimentos refere-se ao uso correto de temperatura no
controle de microrganismos – evitando temperaturas em que o crescimento microbiano é
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possível e, quando apropriado, garantir que as temperaturas são suficientemente altas para matar
micro-organismos. Por exemplo, alimentos perecíveis devem ser normalmente armazenados
refrigerados a <10°C (Adams et al, 1999).

3.3 Contaminação da carne

Doenças de origem alimentar como constatado por Almeida et al. (2016), podem ser
causadas por bactérias transmitidas por alimentos, podendo ter origem na procedência da
matéria-prima, na higiene dos utensílios, na manipulação e nos próprios manipuladores.
A importância das bactérias em relação à carne reside principalmente no fato de que
elas estão intimamente ligadas ao processo de deterioração, infecção e infecção alimentar
(ROÇA, 2019). O tipo de deterioração varia de acordo com as condições da atmosfera que
envolve o produto e com a tecnologia aplicada no processamento. Desta forma o uso de
embalagens a vácuo ou atmosfera modificada pode retardar o processo de deterioração dos
produtos cárneos e, com isso, aumentar a vida útil dos mesmos (ALCANTARA, 2012).
Em relação a saúde dos funcionários fica acertado pelo RIISPOA artigo 92 que “Os
operários que trabalham na indústria de produtos de origem animal serão portadores de carteira
de saúde fornecida por autoridade sanitária oficial, devem apresentar condições de saúde e ter
hábitos higiênicos; anualmente serão submetidos a exame em repartição de Saúde Pública,
apresentando à Inspeção Federal as anotações competentes em sua carteira, pelas quais se
verifique que não sofrem de doenças que os incompatibilizem com os trabalhos de fabricação
de gêneros alimentícios” (BRASIL, 2017).

3.4 Vida de prateleira

Procura-se manter as propriedades que conferem qualidade ao produto e para aceitação
do consumidor que são aparência, textura, sabor, cor e valores nutricionais (MCMILLIAN,
2008). Durante o armazenamento os alimentos são expostos a condições variadas que geram
modificações, as quais afetam a sua qualidade, podendo atingir um estado tal que os tornem
indesejáveis ao consumo. Quando isso ocorre, considera-se que o alimento alcançou o fim da
sua vida útil (ADITIVOS E INGREDIENTES, 2015).
As principais alterações dos alimentos frescos podem ocorrer devido ao crescimento e
metabolismo bacteriano, resultado em possíveis alterações do pH e formação de compostos
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tóxicos, odores desagradáveis e formação de gás e camadas limosas. A oxidação de lipídeos e
pigmentos contidos em alimentos gordurosos, resultado na liberação de sabor indesejável e na
formação de compostos que possuem efeitos biológicos adversos ou que favoreçam a
descoloração (TELLES, 2019).
Com a demanda global por sustentabilidade em todos os elos produtivos, a cadeia
produtora de alimentos necessita minimizar as perdas na produção, melhorar a produtividade
do setor alimentício em todo o mundo, sem perder o foco no oferecimento de alimentos com
qualidade e segurança para a população (PINTO et al., 2018).
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4 METODOLOGIA

4.1 Local de estágio
O estágio supervisionado obrigatório foi realizado na empresa ACCP Alimentos e
Tecnologia, localizada na Avenida Humberto Monte, N°2929 – sala 305b torre Norte, Bairro
Pici, Fortaleza, Ceará. A empresa é especializada em gerenciamento de projetos, mapeamento
de processos, gestão de qualidade, capacitação e treinamento em toda cadeia de alimentos.
Horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira de 8 às 17 horas. A empresa conta com 3
diretores sendo um médico veterinário, um engenheiro de pesca e um agrônomo, uma auxiliar
de escritório, dois auditores de qualidade internos ambos nutricionistas e sete consultoras de
qualidade sendo cinco nutricionistas, uma engenheira de alimentos e uma médica veterinária.
Realiza assessorias e consultorias em diversos tipos de estabelecimentos
(supermercados, restaurantes, indústrias, lanchonetes, abatedouros, etc.) nas áreas de
sustentabilidade da produção e manipulação de alimentos.

4.2 ACCP Alimentos e Tecnologia
Durante o estágio, foram acompanhadas consultorias realizadas pelos profissionais da
empresa. As mesmas têm por objetivo correção de não conformidades presentes ou futuras, de
acordo com as legislações que abordem todos os aspectos de qualidade de alimentos.
Foram realizadas visitas a supermercados, estes divididos em setores como carnes, frios,
padaria, hortifrutigranjeiro, mercearia, depósito e recebimento. Cada setor recebia uma
avaliação de conformidade de acordo com o que consta na lei e ao final de cada avaliação era
enviado aos gerentes e diretores das empresas, relatórios constando as conformidades e não
conformidades, bem como eram repassadas aos mesmos, maneiras de resolução dos problemas
que eram encontrados.
Na metade do estágio o acompanhamento foi de consultoria em abatedouro frigorificado
no município de Guaiúba, o mesmo sendo dividido em recepção, corredores de condução,
lavagem dos animais, atordoamento, sangria, escaldagem, evisceração, corte das carcaças,
bucharia, triparia e desossa. O local que possui SIE, recebe avaliações de acordo com a
legislação vigente e os gerentes e diretores recebem relatórios com todas as informações.
A empresa também realiza auditorias internas como forma de avaliar se os sistemas
estão sendo implantados corretamente, utilizando de um sistema que atribui notas e percentuais
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de acordo com as avaliações dos auditores, que se baseiam em legislação específica para cada
parte da cadeia de alimentos para inspecionar os locais. Essas auditorias eram feitas sem data
fixa para manter o elemento surpresa, de forma a instigar os estabelecimentos a se manterem
com um padrão aceitável para que não fossem multados em caso de inspeção da vigilância
sanitária de Fortaleza.

4.3 Amostragem

Durante as visitas ao abatedouro surgiu o interesse de analisar a vida de prateleira de
produtos cárneos, com foco especial em vísceras, pois estas são as partes mais perecíveis e que
menos se encontram trabalhos em literatura sobre o seu tempo de exposição. Esses produtos
são produzidos pelo abatedouro para supermercados com indicação de validade de 15 dias,
porém antes do preparo dos produtos, logo após a sua retirada das carcaças as vísceras passam
por um processo de escaldagem para remoção de excessos de gordura, sujidades e eliminação
de patógenos.
Foram analisadas amostras de vísceras vermelhas e vísceras brancas de suínos da raça
Landrace e ovinos da raça Santa Inês usadas para fazer dobradinha (envoltórios naturais
resfriados de ovino - estômago, intestino) e sarapatel (miúdos resfriados de ovino - fígado,
coração, rim e sangue), sarrabulho (miúdos resfriados de suíno - fígado, coração, rim e sangue)
e tripa (Envoltórios naturais resfriados de suíno - intestino, estômago).
As amostras foram submetidas a testes de pH, temperatura, cor, odor e microbiológicos
(coliformes a 45°C e Salmonella sp.) segundo RDC 12 (BRASIL,2001), em armazenamento
adequado para determinar o tempo que haveriam mudanças que afetassem a qualidade do
produto.

4.4 Análises de pH, temperatura e sensoriais

Todas as análises foram realizadas em triplicata. As análises eram realizadas antes da
embalagem e ao final do teste (data que os produtos apresentavam pouca ou nenhuma alteração
acima do aceitável).
Para medição do pH foi utilizado o phmetro marca PHTEK, modelo HI 99161 segundo
as especificações do fabricante e comparado a legislação vigente quanto aos padrões de
qualidade (pH 5,8 a 6,2) (BRASIL, 1981). A temperatura das amostras foi aferida utilizando
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um termômetro laser medidor temperatura digital distância faixa de temperatura: -50 A 380ºC.
Os resultados foram tabulados em formulário de registro específico com as devidas
identificação das amostras.
As características sensoriais de cor e odor foram analisadas utilizando de olfato e visão
a olho nu, realizadas e avaliadas de acordo com critérios pré-estabelecidos por funcionários
previamente treinados com base em um padrão próprio da empresa de aceitabilidade.

4.5 Metodologia de análise

4.5.1 Frequência

Conforme o período de validade de cada produto.

4.5.2 Forma de Aplicação

1. Retirar produto conforme cronograma de análise;
2. Armazenar em recipiente adequado e devidamente identificado;
3. Registrar na planilha de acompanhamento;
4. Analisar produto durante sua validade em 4 momentos, T0, T5, T10, T15, Avaliando:
pH, temperatura, coloração e embalagem;
5. Após o término da validade encaminhar para laboratório de análise Techlab para análise

microbiológica, realizada seguindo as diretrizes gerais do “Compedium of Methods for
the Microbiological Examination of Foods, 15th Edition”;
6. Avaliar resultados e verificar estabilidade do produto ao logo da sua vida de prateleira;
7. Registrar resultados no Formulário de Resultado Final.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As informações obtidas no presente trabalho são importantes para determinação do
tempo que os alimentos podem se manter próprios para consumo, desde que obedecidas as
normas higiênico-sanitárias adequadas para cada um de forma a não comprometer a saúde dos
consumidores.
A partir das análises microbiológicas pode-se verificar que os produtos analisados
apresentam-se livres da presença de coliformes a 45°C e Salmonella sp. mesmo após o final da
sua vida útil de utilização, que foram de 15 dias (tabela 2), o que pode ser atribuído ao processo
de escalda em temperaturas >70°C e <100°C, pela qual os miúdos passam antes da elaboração
dos produtos.

Tabela 2: Análises microbiológicas de vísceras comercializadas pelo abatedouro frigorificado do município de GuaiúbaCE, Brasil, 2019.

Vísceras

Data de

Data da

Coliformes à

Salmonella sp.

fabricação

coleta

45°C

Sarapatel

01/08/2019

16/08/2019

<0,3

Ausente

Dobradinha

01/08/2019

16/08/2019

<0,3

Ausente

Sarrabulho

01/08/2019

16/08/2019

<0,3

Ausente

Tripa

01/08/2019

16/08/2019

<0,3

Ausente

A pesquisa de bactérias da família de enterobactériaceae, como os coliformes e as
Salmonellas spp., em carne bovina é importante por estar envolvida em surtos de toxinfecções
alimentares (GERMANO, GERMANO, 2008). Estudos relacionado a este tema aborda o risco
que o produto contaminado causa à saúde da população e ressaltam a importância da
implantação de sistemas mais eficazes de verificação microbiológica do produto
(EVANGELISTA, 2000; ALVES; CHAVAPAL; PINHEIRO, 2006).
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O resultado do presente trabalho é importante por se tratar de produtos cárneos bastante
manipulado e alguns produtos de origem contaminada, demonstrando que a manipulação e as
condições de obtenção destes produtos apresentam adequadas. A fonte de contaminação pode
ser superfícies utilizadas para preparação de alimentos principalmente quando não são bem
higienizadas (PINTO, 2004). Caso esses microrganismos não sejam destruídos durante o
processamento, podem multiplicar-se durante a produção, distribuição e comercialização dos
alimentos, reduzindo a qualidade e aumentando o risco de provocar surtos (KUNIGK;
ALMEIDA, 2001). Superfícies como aço, vidro, polipropileno, plástico, borracha, fórmica e
ferro podem acumular resíduos orgânicos, como restos de alimentos decorrentes da má
higienização. Esses resíduos desempenham o papel de meios de cultura adequados para o
crescimento e multiplicação de bactérias e fungos (LOPES et al., 2008).
A contaminação microbiológica desses produtos cárneos será refletida na vida de
prateleira desse produto e depende, principalmente, da contaminação inicial da carcaça. O tipo
e o número de microrganismos presentes nesse alimento refletem o grau de sanitização do
abatedouro como também das condições de armazenamento após o abate, o que define
naturalmente a sua qualidade (HUGAS, 1998).
Vale salientar a importância da inspeção veterinária em abatedouros frigorífico antes,
durante e após o abate dos animais como forma de reduzir ao mínimo as ocorrências que
influem na qualidade dos produtos cárneos originada de abatedouros municipais (PARDI et al.,
2001).
As análises sensoriais, pH, integridade de embalagens (ausência de ruptura, ausência de
estufamento, presença de líquido <2%) e temperatura das câmaras onde os produtos ficavam
armazenados (de 0 a 7°C), foram feitas utilizando sistema de conformidade (C) ou não
conformidade (NC). Quanto a cor e o odor, são analisados considerando o que é aceitável e
normal para cada tipo de produto. Esses parâmetros estão apresentados na tabela 3, para
sarrabulho, tripa suína, sarapatel de cordeiro e dobradinha.
Após os 15 dias limites da validade dos produtos ocorreram alterações consideradas
impróprias, que seriam odores diferentes do que a empresa define como padrão para os produtos
(odores fétidos, ácidos, etc.), coloração estranha que torne visualmente repugnante, pHs muito
altos ou muito baixos que podem favorecer crescimento bacteriano.
O período estimado de 15 dias para consumo das vísceras, sejam vermelhas ou brancas,
é uma aproximação do tempo em que elas têm pouca ou quase nenhuma modificação em sua
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estrutura, que as tornem impróprias para consumo, seja de pH, características sensoriais ou de
maior importância da quantidade de bactérias presentes.

Tabela 3: Análises sensoriais, pH, temperatura e integridade da embalagem de produtos cárneos comercializados
pelo abatedouro frigorifico do município de Guaiúba-CE, Brasil, 2019.

Sarrabulho

T0

T5

T10

T15

Quantidade (kg/unidade)

30 g

30 g

30 g

30 g

Temperatura

C

C

C

C

Embalagem final integra

C

C

C

C

Características sensoriais

C

C

C

C

5,9

-

-

6,4

(cor e odor)
pH do produto (5,8-6,2)
Tripa suína

T0

T5

T10

T15

Quantidade (kg/unidade)

30g

30 g

30 g

30 g

Temperatura

C

C

C

C

Embalagem final integra

C

C

C

C

Características sensoriais

C

C

C

C

pH do produto (5,8-6,2)

6,1

-

-

6,2

Sarapatel de cordeiro

T0

T5

T10

T15

Quantidade (kg/unidade)

30 g

30 g

30 g

30 g

Temperatura

C

C

C

C

Embalagem final integra

C

C

C

C

Características sensoriais

C

C

C

NC

pH do produto (5,8-6,2)

5,9

-

-

6,8

Dobradinha

T0

T5

T10

T15

Quantidade (kg/unidade)

30 g

30 g

30 g

30 g

Temperatura

C

C

C

C

Embalagem final integra

C

C

C

C

(cor e odor)

(cor e odor)
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Características sensoriais

C

C

C

NC

6,0

-

-

6,5

(cor e odor)
pH do produto (5,8-6,2)

Para Fischmann (2016), o prolongamento da vida de prateleira ocorre através de uma
proteção adequada contra fatores do meio ambiente, como oxigênio, luz, umidade e
contaminação microbiológica. Assim sendo, a seleção e aplicação de embalagens adequadas
para cada alimento, são fatores relevantes para retardar as reações de deterioração e,
consequentemente, aumentar sua vida de prateleira. Tais reações são causados pelo efeito do
oxigênio atmosférico e o crescimento de microrganismos aeróbios, produzindo mudanças de
odor, sabor, cor e textura, o que conduz à perda da qualidade. Como no presente trabalho, o
parâmetro embalagem final dos produtos cárneos apresentaram-se conforme, isto indica que a
embalagem foi eficiente durante o período proposto de análise do trabalho, além disso, este
aspecto pode ter influenciado na manutenção dos alimentos durante alguns dias
comercializados.
Os produtos possuem na rotulagem aviso para serem mantidos entre 0° e 7 °C,
temperatura que são mantidos no abatedouro logo após o preparo e se encaixa nos parâmetros
encontrados por Adams et al (1999) para produtos perecíveis.
Como observado no presente trabalho, o pH apresentou fora dos limites desejados para
os produtos cárneos (pH 5,8 a 6,2) (BRASIL, 1981) em 3 produtos, sarrabulho, sarapatel de
cordeiro e dobradinha, sendo que os valores são medidos apenas ao início e termino do teste,
antes de serem embalados e ao final na abertura da embalagem. Este resultado é importante e
influencia na qualidade dos produtos cárneos durante o período de prateleira, como é o caso das
características microbiológicas. Conforme Ludtke et al. (2012), o pH final elevado da carne,
acima de 6,0, favorece o desenvolvimento de microrganismos responsáveis pela degradação do
produto, assim como alterações nas características físicas, bioquímicas e organolépticas da
carne, resultando em alta capacidade de retenção de água das fibras musculares, apresentando
aspecto seco na superfície, textura firme, coloração escura, curto período de conservação e
carne imprópria para a elaboração de alguns produtos industrializados.
A cor da carne é um atributo qualitativo bastante importante na hora da compra pelo
consumidor, onde e considerado o principal critério de seleção, desde que outros fatores, como
o odor, não estejam bastante alterados (WHITE et al., 2006; MUCHENJE et al., 2009), no caso
dos demais produtos cárneos, como os estudados no presente estudo, estas características
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também influencia no desejo de consumo ou de rejeição do produto, pois são características
específicas que sugere alteração no alimento ou obtenção de forma incorreta.
De acordo com as normas da empresa baseadas no que constam as legislações que
englobam os produtos de origem animal para consumo humano, esses alimentos, quando o
período limite do tempo de vida de prateleira é atingido, ou quando os mesmos apresentam
alterações como as descritas acima, devem ser armazenados em locais adequados até o
momento em que possam ser descartados de forma a não causar impactos.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tempo de 15 dias de vida útil dos só é valido ainda para a tripa suína que mantem
todos os padrões adequados, visto que o sarrabulho, o sarapatel de cordeiro e a dobradinha
começaram a apresentar alterações significativas de pH, odor e sabor indicando que são
necessários novos estudos para determinar a validade.
Como são os principais causadores de DTAs, os resultados microbiológicos de acordo
com a legislação vigente caracteriza um bom processo de fabricação, onde a contaminação dos
produtos consegue ser evitada e assim manter um bom nível de segurança em relação a esses
alimentos.
Quando bem empregadas as BPFs e os PPHOs, é possível ter um controle de
contaminação e de higiene do processo referente ao abate e comercialização de produtos de
origem animal. Percebe-se que por mais simples que sejam os métodos de análise de qualidade
do produto, pode-se ter uma estimativa de confiabilidade boa em relação ao tempo de vida de
prateleira desses produtos.
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