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Introdução

Os moluscos bivalves possuem hábito alimentar 
filtrador, portanto se alimentam de partículas em 
suspensão na água. O alimento provém de um fluxo de 
água, que passa através das cavidades do manto, pelas 
brânquias. Essas funcionam como um filtro e
concentram partículas orgânicas, algas microscópicas e 
organismos planctônicos que servem como alimento 
para o animal [1].

Por essa característica, são considerados também 
reservatórios de inúmeros patógenos humanos, já que 
podem bioacumular primariamente bactérias [2]. 
Através da avaliação microbiológica, pode-se verificar 
a existência ou não de riscos à saúde pública, advindos 
de seu consumo [3].

Material e métodos

A. Material

Para compor o estudo, amostras de ostras foram 
selecionadas por conveniência não probabilística. As 
ostras foram obtidas semanalmente no período de 
dezembro de 2008 a maio de 2009, constituindo no 
mínimo 60 ostras da espécie Crassostrea rhizophorae
para cada coleta, com a finalidade de se obter 
quantidade suficiente para a realização das análises 
(100g), totalizando 370 moluscos nesse período.

B. Métodos

As ostras adquiridas foram acondicionadas em 
caixas isotérmicas contendo gelo reciclável e 
imediatamente transportadas para o Laboratório de 
Inspeção de Carne do Departamento de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, onde foram realizadas as análises.

Após escovar as ostras sob água corrente fria e 
deixá-las sob papel absorvente limpo para secar, as 
mãos foram bem lavadas com sabão e calçadas luvas 
descartáveis em látex, antes da abertura dos moluscos. 

Em seguida as valvas foram abertas em condições 
assépticas, com auxílio de facas adequadas, esterilizadas, 
introduzindo-a no sifão das mesmas.  O material de 
análise, líquido do interior das valvas e tecidos moles 
(músculos e vísceras), foi recolhido em recipiente estéril 
obtendo-se um homogeneizado, a partir do qual foram 
retiradas alíquotas necessárias para cada análise. 
.

O processamento foi feito de acordo com a metodologias 
oficiais estabelecidas pela Coordenação de Laboratório 
Animal (CLA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e do 
Abastecimento-MAPA [4] para pesquisa de Samonella
spp., contagem de estafilococos coagulase positiva, 
contagem de coliformes totais e termotolerantes e  Número 
mais provável de Vibrio sp.

Resultados

Os resultados obtidos demonstraram estar dentro dos 
padrões microbiológicos estabelecidos para moluscos 
bivalves in natura não consumido cru para pesquisa de 
Estafilococos Coagulase Positiva e Salmonella spp. Em 
relação aos coliformes totais e termotolerantes cinco 
amostras (83,3%) apresentaram valores acima de 5x10
estando em condições sanitárias inadequadas para consumo 
humano quando comparado aos padrões microbiológicos 
estabelecidos pela RDC n°12 para moluscos bivalves 
cozidos, temperados e não (Tabela 1). Quanto à pesquisa 
do número mais provável de Vibrio sp. 100% das amostras 
apresentaram valores > 2400/50g de ostras, sendo ainda 
sugestivas, através de testes bioquímicos, para presença das 
espécies fischeri 25918, mediteranei, mimicus, vulnificus e 
proteolyticus.

Discussão

Em detrimento dos resultados, pôde-se concluir que as 
ostras analisadas encontravam-se com padrões 
microbiológicos indesejáveis ao consumo humano devido à 
presença de colônias características de V. vulnificus e V. 



mimicus, patogênicas ao homem, sugeridas através de 
testes bioquímicos, e Coliformes totais e 
termotolerantes nas amostras comercializadas na praia 
de Boa Viagem, Recife – PE, durante o período de 
dezembro de 2008 a maio de 2009. 
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Tabela 1. Resultado da análise microbiológica para pesquisa de coliformes totais (CT) e coliformes termotolerantes (Cte) da carne de 
ostra comercializada na praia de Boa Viagem, Recife – PE, no período de dezembro de 2008 a maio de 2009.

Amostra 1            Boa Viagem                       Não houve crescimento                          Não houve crescimento

Amostra 2            Boa Viagem                       1,0 x 102                                                  1,0 x 102

Amostra 3            Boa Viagem                       5,3 x102                                                                5,3 x102

Amostra 4            Boa Viagem                       8,8 x 102                                                  5,8 x 102

Amostra 5            Boa Viagem                       3,8 x 102                                                           3,8 x 102

Amostra 6            Boa Viagem                       3,4x 103                                                   2,2 x 103

Amostras         Procedência                    Coliformes Totais                                  Coliformes termotolerantes
                                                                      UFC/g                                                      UFC/g




