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Introdução

A garantia de manutenção do mercado de carne de 
frango consiste no fornecimento de produtos com 
padrões de qualidade estáveis, visando à satisfação e 
segurança do consumidor, além de manter o poder 
aquisitivo. Os produtos cárneos são considerados de 
qualidade microbiológica aceitável quando atendem 
critérios determinados pela legislação vigente.

A cadeia produtiva do frango de corte depende da 
qualidade e da inocuidade dos produtos que são 
ofertados à população, por isso, o intenso 
processamento de produtos avícolas exige constantes 
avaliações a respeito de sua qualidade microbiológica 
[1], pois, dentre os alimentos que estão relacionados 
com maior freqüência nos surtos de doenças 
transmitidas por alimentos, destaca-se a carne de aves, 
que teve seu consumo aumentado nos últimos anos, 
quer em decorrência da elevação do preço de outras 
fontes protéicas de origem animal, quer em 
consequência da alteração de hábitos alimentares da 
população [2].

Os microrganismos dos produtos de origem animal 
procedem de sua flora superficial, de suas vias 
respiratórias e do tubo gastrintestinal. O mecanismo de 
contaminação da carcaça de aves, durante o 
processamento, envolve inicialmente a retenção das 
bactérias numa camada líquida sobre a pele, para que 
essa camada de microrganismos possa aderir-se 
convenientemente [3]. A carga microbiana das carcaças 
de frango e seus derivados são representados por uma 
microbiota oriunda, principalmente, das aves vivas e, 
outra parte, incorporada em qualquer uma das etapas 
do abate ou do processamento [3].

Em alimentos processados, a presença de níveis elevados 
de microrganismos aeróbios mesófilos e de bactérias do 
grupo coliforme indica tratamento inadequado e/ou, 
contaminação pós-processamento ocorrida, principalmente, 
pelo contato do produto acabado com matérias-primas e 
equipamentos sujos ou falta de higiene na manipulação [4]. 

Na avaliação da qualidade de aves, os indicadores 
microbiológicos vêm sendo empregados principalmente na 
análise do produto final, mas também vêm sendo 
recomendados para o processo de abate [5].

Como geralmente as condições higiênico-sanitárias no 
abate de animais, comercialização e consumo das carnes 
em nosso meio são precárias, verifica-se a presença de 
microrganismos patogênicos, como Escherichia coli em 
carnes e produtos cárneos, o que constitui um sério risco 
para a saúde do consumidor, uma vez que estes 
microrganismos são potencias causadores de intoxicações 
alimentares.

Material e métodos

As carcaças de frango foram adquiridas em suas 
embalagens originais, colocadas em caixas isotérmicas 
contendo gelo reciclável, envoltas em sacos plásticos e 
enviadas ao Laboratório de Alimentos do Departamento de 
Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE).

No laboratório, as embalagens externas foram 
desinfetadas com solução de álcool iodado a 5% para 
posterior abertura e retirada das amostras.
O teste presuntivo foi realizado empregando-se a técnica 
Presença - Ausência (PA) associando-se Caldo Lauril 
Sulfato Triptose (LST) e Caldo Lactosado dissolvidos em 
água destilada. Neste teste três alíquotas de três diluições 



da amostra foram inoculadas em uma série de três 
tubos do LST. por diluição. As amostras foram 
incubadas a 35ºC por 24 a 48 horas em estufa 
bacteriológica. As diluições que apresentaram reação 
presuntiva positiva, evidenciada pela mudança de 
coloração do meio (de púrpura para amarelo) e 
produção de gás, foram submetidos ao teste 
confirmatório em Caldo Lactose Verde Brilhante Bile 
2% (CLVBB). Para o teste confirmativo (coliformes 
totais) foi distribuído aproximadamente 10mL em tubos 
de ensaio contendo tubos de Durham invertidos. De 
cada LST positivo, transferiu-se uma alçada para um 
tubo de caldo brila, os quais foram incubados a 35ºC 
por 48 horas. Ao mesmo tempo, para coliformes 
termotolerantes, as amostras que evidenciaram retenção 
de gás em Caldo Lauril Triptose, foram inoculadas em 
tubos de ensaio contendo 10 mL de Caldo EC e 
incubadas em banho-maria a 44,50 ±0,2° por 
24/48horas, considerando-se positivos os que 
apresentaram retenção de gás no tubo de Durham [6].

Resultados e Discussão

A presença de coliformes totais e termotolerantes 
foram evidentes em todas as amostras, porém em 
quantidades diferentes (Tabela 1).

 A legislação estabelece uma quantidade máxima de 
104 para coliformes termotolerantes não limitando para 
coliformes totais. Porém o índice de coliformes totais é 
utilizado para avaliar as condições higiênicas na qual 
este alimento foi produzido ou armazenado [7]. As 
condições higiênico-sanitarias do ambiente e 
manipulador do alimento, a temperatura de 
armazenagem, 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.

Na análise, apenas três amostras apresentaram um 
número provável acima de 103 por grama, para 
termotolerantes apenas duas atingiram este nível. 
Todavia, nas demais amostras ainda foram encontrados 
microorganismos, mas sendo tolerados pela legislação 
brasileira.

Segundo Cardoso [8], a indústria avícola deve estar 
consciente de que há muito por ser feito no sentido de 
garantir uma melhor qualidade microbiológica de seus 
produtos, o que certamente incluirá a implantação de 
tecnologias nos setores de produção, processamento, 
comercialização e preparo. No entanto, apesar do aumento 
e da sofisticação nos cuidados higiênicos e na sanificação 
ainda há ocorrência de microrganismos patogênicos e de 
outros contaminantes [3].

Deste modo, conclui-se que a maioria das amostras de 
frango analisadas apresentou-se dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação, porém não respeitando as 
boas práticas de fabricação apresentando ainda 
contaminantes em sua composição.
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Tabela 1. Quantidade de Coliformes totais e termotolerantes em frangos comercializados em frigoríficos de Recife-PE.

Amostras Coliformes Totais (MNP/g)* Coliformes Termotolerantes (MNP/g)*

A > 1.100 150

B > 1.100 75

C 240 > 1.100

D 93 93

E > 1.100 > 1.100

F 460 210

G <3,0 3

H 28 15

I 64 20

J <3,0 6,1
* Número Mais Provável por grama de frango.


