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Resumo - A carne de frango é a carne mais consumida no Brasil, devido a suas características 

nutricionais e ao seu preço acessível. O alto consumo da carne de frango acarretou no aumento da 

produção avícola, e com  isso houve uma maior preocupação com os casos de fraudes por excesso de 

água em carcaças de frangos, causando prejuízos econômicos e de qualidade ao consumidor. O presente 

trabalho teve como objetivo verificar possíveis casos de fraudes por adição de água, acima do permitido 
em legislação nacional, em carcaças de frangos congeladas comercializadas por mercados varejistas dos 

Municípios de Valença e Vassouras – RJ. Utilizou-se um total de 30 amostras de frangos congelados sem 

tempero e com vísceras, referentes a seis diferentes marcas, contendo cinco frangos por marca, para 

avaliar o percentual de água resultante do descongelamento através do Método de Gotejamento ou Drip 

Test. Neste trabalho, foram encontradas irregularidades em todas as marcas avaliadas e verificou-se que 

das 30 amostras analisadas, 14 estavam fora dos padrões estabelecidos pela legislação, ou seja, 46,6% das 

amostras apresentaram excesso de água, o que indica falhas no processamento tecnológico e a prática de 

fraude pelas indústrias.  
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