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Introdução

A carne bovina é um dos alimentos mais 
nutritivos consumidos pelo homem, constitui uma 
excelente fonte de proteína, minerais essenciais e 
vitaminas do complexo B. Contém todos os 
aminoácidos essenciais necessários ao bem estar físico, 
desenvolvimento mental e intelectual do homem  [1].

Segundo a Instrução Normativa n. 83 de 21 de 
novembro de 2003, entende-se por carne moída o 
produto cárneo obtido a partir da moagem das massas 
musculares de carcaças de bovinos, seguido de 
resfriamento ou congelamento [2].

Dentre os produtos cárneos, a carne moída é 
um alimento que se destaca entre os demais, uma vez 
que é bem aceita pelo consumidor, devido a sua 
praticidade, preço acessível e poder ser utilizada de 
diversas maneiras na culinária  [3].

Por ser amplamente consumida, revela-se de 
fundamental importância atentarmos para a qualidade 
higiênico sanitária da carne, que tem sido alvo de 
preocupação e destaque, uma vez que, uma variedade 
de perigos microbiológicos poderá ser veiculada pela 
carne, durante toda cadeia produtiva, até o consumo 
[4].

Ela constitui também um meio altamente 
favorável para multiplicação bacteriana. Existem 
diversas fontes de contaminação da carne, dentre elas, 
destacam-se o abate do animal, tempo e temperatura de 
estocagem nos pontos de venda e varejo, higienização 
dos equipamentos e excesso de manipulação[5].

Para avaliação de qualidade sanitária de alimentos 
são utilizados microorganismos indicadores de 
contaminações. Entre eles estão os coliformes totais e os 
termotolerantes. Os mesmos pertencem à família 
Enterobacteriacea capazes de fermentar lactose com 
formação de gás.  Se diferenciam pelo primeiro ter uma 
temperatura de crescimento de 35°C e o segundo de 45°C. 
Os coliformes totais estão presentes em vários ambientes, 
como vegetais e solo, já os termotolerantes são 
considerados enteropatógenos e encontrados em fezes de 
animais de sangue quente [6].

O trabalho tem como objetivo apresentar através 
de avaliações microbiológicas, a atual situação da condição 
higiênico sanitária da carne moída comercializada nos 
mercados públicos da região metropolitana do Recife.

Material e métodos

As análises microbiológicas foram realizadas no 
laboratório de Tecnologia de Alimentos do Departamento 
de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.

Foram avaliadas dez amostras de carne moída, 
oriundas de mercados públicos distintos. As amostras 
foram classificadas em A, B, C, D, E, F, G, H, I e J.

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 verde brilhante, 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

Para coliformes totais, entre as dez amostras 
de carne moída analisadas, em sete delas foi 
evidenciado >1.100 NMP/g [Tabela 1]. A legislação 
não determina limite para coliformes totais, porém 
Delazari afirma que o índice de coliformes totais é 
utilizado para avaliar as condições higiênicas na qual 
este alimento foi produzido ou armazenado [7]. O que 
indica que o processamento realizado para este tipo de 
produto não ocorre de forma adequada principalmente 
pela fragilidade uma vez que no processo de moagem, 
tem-se um grande aumento na superfície de conato do 
alimento, ficando este, mais exposto a contaminação.

Os microrganismos necessitam de condições 
adequadas para permitir o seu crescimento. Essas 
condições são determinantes a vivência microbiológica 
[8]. A ocorrência de elevado número de coliformes na 
carne moída dos mercados avaliados está relacionada à 
refrigeração inadequada, deficientes condições 
higiênico sanitárias e prolongados períodos de 
exposição da carne a temperatura ambiente.

Para os termotolerantes, as amostras  A, C, D 
e F apresentaram >1.100  onde entre as demais, B e G 
ainda apresentaram níveis um pouco alto [Tabela 2], 
indicando que há um manuseio inadequado ou até 
mesmo uso de utensílios contaminados em seu 
processamento, uma vez que, segundo Magro, a 
Escherichia. coli é um dos agentes etiológicos mais 
comumente envolvido em surtos de doenças 
transmitidas por alimentos [9]. Apesar de existir a 
possibilidade de a E.coli ser introduzida nos alimentos 
através de fontes não fecais, ela é o melhor indicador 
de contaminação fecal que se conhece até o momento
[10].

 Os microrganismos, cujo habitat natural é o 
trato intestinal, podem contaminar as carnes durante o 

abate, evisceração e preparação das carcaças dos animais 
de açougue. A falta de higiene dos manipuladores é 
também um dos principais vetores de contaminação dos 
alimentos  [11].
Baseado nos resultados, destacamos a importância da 
higiene, controle de temperatura das instalações onde se 
processam alimentos cárneos e adoção de boas práticas de 
manipulação de alimentos, promovendo assim melhorias na 
qualidade do produto comercializado e na saúde dos 
consumidores.
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Tabela 1. Quantidade de Coliformes totais encontrados em carnes moídas comercializadas em na região metropolitana de Recife-PE.

Amostra NMP/g *

                                                                                                                      
Intervalo de Confiança (95%)

Mínimo Máximo
A >1.100 420 -

B >1.100 420 -

C 36 8,7 94

D >1.100 420 -

E >1.100 420 -

F >1.100 420 -

G >1.100 420 -

H >1.100 420 -

I 23 4,6 94
J 35 8,7 94

*Número mais provável por grama

Tabela 2. Quantidade de Coliformes termotolerantes encontrados em carnes moídas comercializadas em na região metropolitana de 
Recife-PE.

Amostra NMP/g *

                                                                                                                      
Intervalo de Confiança (95%)

Mínimo Máximo
A >1.100 420 -

B 1.100 180 4.100

C >1.100 420 -

D >1.100 420 -

E 38 8,7 110

F >1.100 420 -

G 290 42 1.000

H 21 4,5 42

I 6,1 1,2 18

J 29 8,7 94

*Número mais provável por grama


