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Introdução

   O Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas
(CODAI) fica localizado no centro de São 
Lourenço da Mata, próximo ao Mercado e a 
grandes supermercados utilizados pela 
população local para a compra de alimentos 
inclusive carne e derivados. Dessa forma, esse 
projeto foi idealizado a partir de um 
levantamento realizado por um grupo de alunos 
sobre as condições de comercialização da carne 
e seus derivados no Mercado público do 
município. Em seguida foi gerada uma cartilha 
educativa baseada nesse levantamento, contendo 
informações sobre a manipulação e a 
comercialização higiênica da carne.  
  O objetivo geral desse projeto foi promover 
uma interação comunidade-escola através da 
participação dos alunos no levantamento da 
situação de comercialização de carnes e 
derivados no centro de São Lourenço da Mata, 
com uma posterior ação educativa sobre a 
situação encontrada, contribuindo com a 
melhoria das condições do comércio desses 
produtos e para a aprendizagem dos alunos nas 
áreas relacionadas, bem como propiciando um 
amadurecimento desses estudantes, pela 
oportunidade de aplicação de conhecimentos e 
atitudes profissionais e éticas na realidade da 
comunidade que seu Colégio está inserido.

Material e Métodos

   As atividades foram realizadas no centro 
município de São Lourenço da Mata, onde o 
CODAI está localizado. Através de visitas e 
observações feitas nos locais onde há comércio 
de carne e seus derivados no centro de São 
Lourenço Mata, foram analisados os resultados 

deste levantamento confrontando-os a luz da 
legislação vigente para a comercialização desses 
produtos. 

A.Realização das atividades
   Nas visitas realizadas aos estabelecimentos 
comerciais foram feitas verificações baseadas 
em quesitos de um “check list”. Esse roteiro 
previamente criado pelos alunos com a ajuda da 
vigilância sanitária da cidade, possibilitou 
analisar condições da estrutura física, higiene, 
origem, armazenamento e manipulação da carne 
e seus derivados, e compor anotações referentes 
às condições de comercialização do local. 
Também foi realizada uma sondagem através de 
uma entrevista aos consumidores da cidade 
durante a Feira de informações agropecuárias e 
conhecimentos gerais (FIA) que ocorreu no 
CODAI, em 2008, sobre sua opinião com 
relação ao comércio de carnes e derivados no 
centro do município (figuras 1 e 2).  

B. Legislação referente às exigências 
necessárias a comercialização a carne e seus 
derivados
   As vigilâncias sanitárias municipais e 
estaduais regulamentam sobre as condições 
higiênico-sanitárias dos estabelecimentos 
produtores/industriais e as Boas Práticas de 
Fabricação e Manipulação de alimentos [2]. 
Foram realizadas visitas à secretaria de saúde e 
vigilância sanitária da cidade e pesquisas a fim 
de se conhecer as freqüentes irregularidades 
detectadas, confrontar essas informações com as 
anotações obtidas durante as observações do 
comércio local e utilizar essas informações para 
a elaboração da cartilha educativa a ser 
distribuída com os comerciantes locais. 



C. Elaboração das atividades educativas
   O resultado de toda a análise de levantamento 
e informações pertinentes fundamentou a 
elaboração de atividades educativas de 
conscientização dos comerciantes e 
consumidores sobre a importância das 
condições sanitárias e de higiene relacionadas 
ao armazenamento, comercialização e compra 
da carne e seus derivados. Culminou então, com 
a elaboração de uma cartilha educativa 
alertando e conscientizando os comerciantes e a 
população local sobre a importância da 
comercialização e aquisição de produtos em 
condições sanitárias e higiênicas adequadas, 
divulgada no município, através da apresentação 
dos resultados do projeto, na Vigilância 
Sanitária municipal, FIA que ocorre anualmente 
no Colégio e outros eventos relacionados. 

Resultados e discussão

   Inúmeras irregularidades foram detectadas na 
venda desses produtos de origem animal, os 
principais foram: más condições de higiene dos 
equipamentos; falta de higiene pessoal dos 
manipuladores; estrutura precária e ausência de 
água para limpeza nos boxes do Mercado; 
temperatura de conservação inadequada dos 
alimentos que necessitam de refrigeração como 
carnes. Diante disto, há a necessidade de 
reestruturação da infra-estrutura da feira livre 
local e capacitação e conscientização dos 
comerciantes por meio de ações educativas e de 
fiscalização sanitária. 
   Baseado nisso, vemos que as condições 
sanitárias da comercialização de carnes nem 
sempre estão de acordo com os padrões 
adequados de higiene para garantir a qualidade 
dos produtos e a saúde dos consumidores. 
Segundo Fritzen et al (2006) [1], a carne está 
susceptível aos agentes biológicos que podem, 
inclusive, ser patogênicos, resultando em risco a 
saúde do consumidor ou na deterioração do 
alimento, fato este, que diminui a qualidade e o 
período de conservação. Ressalta que um dos 
fatores importantes referentes à qualidade da 
carne no local de venda é a higiene dos 
manipuladores, equipamentos e utensílios. 
Muitos estabelecimentos que comercializam 
carnes não tomam medidas mínimas de controle 

higiênico-sanitário, outros chegam a implantar 
programas de qualidade que caem em desuso 
devido à falta de cobrança.
As condições higiênico-sanitárias do ambiente e 
manipulador do alimento, a temperatura de 
armazenamento, a higiene e conservação dos 
utensílios e equipamentos são pontos críticos e 
de risco para a qualidade da carne, embora estes 
pré-requisitos não sejam observados em muitos 
pontos de comercialização, especialmente as 
feiras livres. Foi observado também que muitas 
medidas de higiene não são possibilitadas 
devido a falta de estrutura dos boxes e outras 
atribuições da prefeitura, como a instalação de 
torneiras, limpeza e coleta do lixo do local. É 
importante que os comerciantes façam a sua 
parte e se organizem para exigir o que é da 
competência da prefeitura do município.

Desta forma, é esperado que a ação de extensão 
desse projeto, especialmente a cartilha educativa 
distribuída com os comerciantes desperte 
reflexão sobre essas questões, utilização dessas 
normas de higiene preconizadas e, 
conseqüentemente, promova uma melhoria nas 
condições em que a carne é comercializada no 
Mercado público de São Lourenço da Mata. 
Finalmente, esse projeto poderá estimular outras 
ações envolvendo comunidade-escola 
proporcionando benefícios para ambos.
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Figura 1. Avaliação a alocação e conservação das carnes e seus derivados dos 
consumidores no município de São Lourenço da Mata, 2008.
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Figura 2. Área mais necessitada de investimento para melhor oferta das carnes e 
seus derivados dos consumidores no município de São Lourenço da Mata, 2008.


