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Resumo  

A carne bovina contém um alto valor nutritivo o 
que a torna um meio de cultura favorável para a 
multiplicação de microrganismo, as amostras 
analisadas evidenciam que as carnes que 
sofreram manipulação no comércio apresentaram 
maior contaminação quando comparada com 
cortes moídos diretamente no frigorífico. Assim, 
sugere-se a implantação de procedimentos 
baseados em boas práticas de fabricação no 
comércio e uma fiscalização mais rigorosa pelos 
órgãos competentes. 

Introdução 

A carne bovina é considerada um alimento 
importante tanto para a população, quanto para o 
setor econômico do Brasil devido sua exportação 
e produção (HANGUI et al., 2015). Segundo 
Dorta, C.p.cadota e Nakamatsu (2015) a carne 
contem vários nutrientes essenciais e que são 
importantes para a saúde humana, contribuindo 
para a manutenção da hemostasia do organismo, 
entretanto alguns fatores podem influenciar na 
qualidade desses nutrientes. Devido ao fato da 
carne bovina conter um alto valor nutritivo ela 
acaba se tornando um meio de cultura favorável 
para a multiplicação de microrganismo, além 
disso, a elevada atividade de água e pH próximo 
à neutralidade, são uns dos principais fatores 
responsáveis pela multiplicação microbiana.  
Fatores extrínsecos como umidade e temperatura 
também favorecem o desenvolvimento de 
microrganismo patogênico, alterando a microbiota 
natural da carne. As doenças alimentares 
ocorrem devido à contaminação da carne por 
microrganismos ou suas toxinas (DAMER et al., 
2014). A carne bovina, ao passar pelo processo 
de moagem fica conhecida como carne moída, 
apresentando um maior risco de contaminação 
devido a sua maior superfície de contato, 
podendo causar distúrbios gastro intestinais 
(ROSINA; MONEGO, 2013). 
A carne moída é um alimento bem aceito pelos 
consumidores, devido a sua utilização nas mais 
variadas preparações culinárias também 
apresentam praticidades e preços acessíveis 
(ROSINA; MONEGO, 2013). Considerando que a 

carne foi manipulada varias vezes antes do seu 
processo de moagem, indicam que os 
manipuladores são uma importante fonte de 
infecção, além disso, falhas na refrigeração, 
condições inadequadas de armazenamento e 
higiene, favorecem o aumento da contaminação 
da carne (DAMER et al., 2014). 
Os microrganismos que indicam a qualidade de 
alimentos são: psicrotróficos, mesófilos, 
termófilos, bactérias anaeróbias (coliformes totais, 
coliformes termo tolerantes), Escherichia coli, 
família Enterobacteriaceae, Enterococos e 
Clostridium Perfringens; Staphylococcus Aureus, 
bactérias mesófilas produtoras de esporos, 
clostrídios sulfito redutores, bolores e leveduras, 
microrganismos halófilos, proteolíticos, lipolíticos 
e osmofílicos. São grupos de microrganismos 
que, quando presentes em um alimento, podem 
fornecer informações sobre a ocorrência de 
contaminação de origem fecal, sobre a provável 
presença de patógenos ou sobre a deterioração 
potencial do alimento, além de indicar condições 
sanitárias inadequadas do alimento durante o 
processamento, produção ou armazenamento 
Hangui et al. (2015). 
A alta contagem de mesófilos indica possível 
presença de patógenos e/ou deteriorantes, 
indicam a qualidade higiênica e sanitária do 
alimento, que se multiplica em temperatura de 35 
ºC próxima a temperatura corpórea, trazendo 
risco a saúde e quando encontrados em grande 
quantidade representam insalubridade (HANGUI 
et al., 2015).  
Segundo Hangui et al. (2015) os coliformes totais 
são microrganismo bacilos, Gram-negativo, não 
esporogênicos que fermentam a lactose com 
produção de gás  quando incubados em 
temperatura de 35 ºC por até 48 horas. 
Coliformes termotolerantes são as bactérias 
pertencentes a esse grupo que fermentam a 
lactose e produzem gases quando submetida a 
uma temperatura de 45ºC por até 48 horas. Este 
fato aumenta a chance da presença de 
Escherichia coli, importante indicador de 
contaminação fecal e fornece informações mais 
precisas das condições sanitárias dos alimentos. 
As práticas higieno-sanitárias são de suma 
importância para manter a qualidade dos 
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alimentos e assim prevenir as doenças de origem 
alimentar (DORTA; C.P.CADOTA; NAKAMATSU, 
2015). Sendo assim é de extrema importância 
que ofereça ao consumidor, uma carne com 
qualidade microbiológica adequada, evitando 
doenças a população (ROSINA; MONEGO, 
2013). 
A análise microbiológica permite identificar a 
qualidade da carne, fornecendo informações 
quanto às condições de processamento, 
armazenamento e sua distribuição ao consumidor 
(DORTA; C.P.CADOTA; NAKAMATSU, 2015). 
Este estudo tem como objetivo avaliar a 
qualidade da carne moída na cidade de Ribeirão 
Preto SP, por meio de pesquisa de mesófilos, 
coliformes e Escherichia coli, identificando se as 
quantidades de microrganismos encontrados 
atendem a legislação e se apresentam risco à 
saúde do consumidor, comparando a carne 
moída no próprio açougue comercializado com 
aquelas comercializadas moída na indústria. 

Materiais e Métodos 

Para a realização deste trabalho, foram 
analisadas 30 amostras de carne moída 
adquiridas no comércio de Ribeirão Preto/SP. 
Essas amostras foram divididas em dois grupos, 
sendo 15 delas obtidas de patinho moído na hora 
da compra, e as outras 15, de cortes moídos 
diretamente na indústria frigorífica, 
comercializados na forma congelada. 
Todas as amostras, assim que colhidas, foram 
transportadas assepticamente, em caixa 
isotérmica com gelo, ao laboratório de 
Microbiologia do Centro Universitário Barão de 
Mauá. As amostras recém-moídas foram 
imediatamente analisadas. Aquelas obtidas na 
forma congelada permaneceram em refrigeração 
por 24 horas para o descongelamento antes das 
análises acontecerem. 
Preparo das amostras:  
Antes de sua abertura, as embalagens foram 
higienizadas com algodão embebido em álcool 
70% e, após, foi retirado 25 g da carne com o 
auxílio de pinças e bisturis previamente 
esterilizados. Essa alíquota foi transferida para 
Erlenmeyers contendo 225mL de solução salina 
peptonada a 0,1%, correspondendo a diluição 10-

1. A diluição 10-2 foi conseguida pela transferência 
de 1mL da diluição 10-1 para tubo de ensaio 
contendo 9mL do diluente. As diluições 
subsequentes foram obtidas da mesma forma, até 
se chegar à diluição 10-6. Todas as diluições 
foram avaliada segundo a metodologia padrão 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 62, DE 26 DE 
AGOSTO DE 2003 (IN62). 
Contagem de microrganismos mesófilos: 
Para esta determinação, 1mL de cada diluição 
(10-1 a 10-6) foi depositada no fundo de Placas de 
Petri esterilizadas, em duplicata. Em seguida, 

foram adicionados de 15 a 17mL de ágar padrão 
para contagem (PCA) fundido e resfriado a 
temperatura em torno de 45 ºC. Após a 
homogeneização e solidificação do ágar em 
temperatura ambiente, as placas foram incubadas 
e invertidas a 35 ºC por período de 48 horas para 
a contagem das colônias. As contagens foram 
realizadas em contador de colônias, segundo a 
técnica padrão, em placas com 25 a 250 colônias. 
Após a contagem, o número de colônias foi 
multiplicado pela diluição correspondente e o 
resultado expresso em Unidades Formadoras de 
Colônias por miligrama de amostra (UFC/g). 
Determinação do NMP de coliformes totais e 
termotolerantes: testes presuntivo e confirmativo: 
Teste presuntivo: para tal, três tubos de ensaio 
contendo caldo lauril sulfato triptose com tubo de 
Durham invertido receberam, cada um, 1mL de 
cada diluição (10-1 a 10-4). 
Após a inoculação, os tubos foram incubados a 
35 °C por 24 à 48h. Após o período, foram 
considerados positivos aqueles que se revelarem 
com a presença de multiplicação bacteriana 
(caracterizada por turvação do meio) e produção 
de gás. 
Teste confirmativo: de cada tubo positivo, no teste 
presuntivo, foi transferida, com alça de níquel-
cromo de 3mm de diâmetro, uma alçada da 
cultura para tubos correspondentes, contendo 
caldo lactosado bile verde brilhante, para 
pesquisa de coliformes totais e para tubos 
correspondentes contendo caldo EC, para 
pesquisa de coliformes termotolerantes, todos 
contendo tubos de Durham invertidos. As 
incubações foram realizadas, respectivamente, 
em estufa a 35°C e em banho-maria a 45,5°C, 
ambas por 24 à 48 horas. Consideraram-se 
positivos os tubos que revelaram a presença de 
multiplicação bacteriana e produção de gás. 
Após a determinação do número de tubos 
positivos (para coliformes totais e 
termotolerantes), foi consultada a tabela padrão 
(BRASIL, 2003) para a determinação do número 
mais provável de coliformes em cada grama de 
amostra de carne moída (NMP/g). 
Contagem de E.coli (método tradicional). 
De cada tubo de EC com produção de gás em 24 
horas ou 48 horas, estriar uma alçada da cultura 
em placas de Ágar  Eosina Azul de Metileno 
(EMB), as placas foram incubadas a 35ºC por 24 
horas, observando o desenvolvimento de colônias 
típicas de E.coli  (nucleadas com centro preto, 
com ou sem brilho metálico). Com a formação de 
colônias típicas, foram transferido duas colônias 
bem isoladas de cada placa, para tubos de ágar 
padrão para contagem (PCA) inclinados e foi  
incubado os tubos a 35 ºC por 24 horas. A partir 
das culturas puras em PCA foi inoculado os 
meios testes abaixo, para realização de provas 
bioquímicas de indol, VM, VP e citrato (IMVC).  
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Teste de citrato (caldo citrato de koser). 
Foi inoculado uma alçada com inóculo leve da 
cultura, incubado de 35ºC / 72 a 96 horas e foi 
observado se houve (teste positivo)  ou não (teste 
negativo) crescimento. As cepas de E.coli são 
citrato-negativas. O crescimento com viragem 
alcalina alterando a cor do meio de verde para 
azul, é indicativo de teste positivo. O não 
crescimento e a não alteração do meio indicam 
teste negativo. 
Teste de indol (caldo triplitona 1%). 
Foi inoculado uma alçada com inóculo leve da 
cultura,, incubado de 35ºC / 24 horas. Foi 
adicionado 5 gotas de reagente de Kovacs a cada 
4,0ml de cultura agitado levemente e observando 
o  desenvolvimento de anel vermelho-violeta na 
superfície do meio de cultura (teste positivo) ou 
se o anel permanece na cor amarela do reagente 
(teste negativo). As cepas de E-coli podem ser 
indol positivas ou negativas. 
Teste de vermelho de metila e Voges-Pros-Kauer 
(caldos VM-VP). 
Foi inoculado uma alçada com inoculo leve da 
cultura, incubado de 35ºC / 48horas. Para o teste 
VP foi transferido assepticamente 1,0ml da 
culturas para um tubo de ensaio, foi adicionado 
0,6ml de solução de α-naftol  5% e agitado, em 
seguida foi adicionado 0,2ml de solução KOH 
40% e agitado,  foi adicionado uma pitada leve de 
cristais de creatina para acelerar a reação, 
deixou-se descansar e foi observado por 1 hora.  
O desenvolvimento de uma cor vermelha ou 
rósea no meio de cultura (teste positivo). A 
permanência do meio na cor do reagente 
(amarelada ou ligeiramente esverdeada) indica 
teste negativo. As cepas de E-coli são VP 
negativas. Foi Reincubado a cultura 
remanescente no caldo do VM-VP por 48horas 
adicionais e foi realizado teste de VM com 96 
horas de incubação. Para realização do teste foi 
adicionado a cada 2,5ml da cultura, 5 gotas de 
solução de vermelho de metila, observando 
imediatamente se o meio adquire uma coloração 
vermelha (teste positivo) ou amarela (teste 
negativo). As cepas de E-coli são VM positivas. 

Resultados e discussão 

Os resultados obtidos demonstram que das 15 
amostras de carne imediatamente moída na hora 
100% das amostras apresentarem-se positivas 
para coliformes totais (CT) e nove amostras 
(60%) apresentaram-se positivas para coliformes 
termotolerantes (CCT). Para as 15 amostras de 
carne proveniente dos frigoríficos na forma 
congelada analisadas, sete (46,66%) 
demonstraram-se positivas para CT e duas 
amostras (13,33%) positivas para CCT. Quanto à 
contaminação com Escherichia coli (20%) 
amostras de carne imediatamente moída na hora 
apresentaram contaminação e ausência destes 

microrganismos para as amostra de carnes 
moídas provenientes dos frigoríficos. 
Analisando as tabelas 1 e 2 percebe-se a elevada 
contaminação por coliformes  totais (CT) e 
termotolerantes (CCT) das amostras de carne 
moídas na hora, quando comparado com as 
amostras provenientes do frigoríficos sendo que 
86,67%  apresentaram valores <3NMP/g para 
(CCT) e 53,33% tiveram valores semelhantes 
para (CT). Para as amostras de carnes moídas na 
hora a maior população de (CT)  foi de 11000 
NMP/g e a menor 21 NMP/g e para (CCT) a maior 
população foi de 2400 NMP/G e a menor <3 
NMP/g, sendo que 20% destas foram 
identificadas como E.coli. 
Damer et al. (2014), ao analisarem 14 amostra de 
carne moída verificaram que 100% das amostras 
estavam contaminadas por coliforme totais e 
termotolerantes e quanto à contaminação com 
E.coli, cerca de 92,85% das amostras 
apresentaram contaminação e em apenas uma 
encontrou-se ausência para o mesma. 
A contaminação elevadas de coliformes totais em 
um alimento não indicam, necessariamente, que 
houve contaminação fecal durante as etapas de 
seu processamento, pois os microrganismos que 
fazem parte deste grupo também podem ser 
encontrados em outros ambientes, como o solo e 
vegetais. No entanto contagens elevadas de 
coliformes termotolerantes em um alimento, 
indicam quais condições de higiene ele foi  
submetido durante toda a sua produção  (DAMER 
et al., 2014). 
Segundo Marchi (2006) a higiene dos 
equipamentos e utensílios utilizados na 
manipulação da carne também representa um 
fator importante na qualidade da carne moída. 
Apesar de não existir um padrão microbiológico 
para as superfícies e utensílios que entram em 
contato com a carne, a presença de coliformes 
totais, termotolerantes demonstra que há um risco 
à saúde de consumidores e manipuladores de 
alimentos e a Escherichia coli e uma das 
principais responsáveis por surtos de toxinfecção 
alimentar quando associados às condições 
higiênico-sanitárias insatisfatórias dos 
manipuladores e utensílios. 
Diante dos resultados encontrados verificou-se 
que a média da população de mesófilos para 
carne moída proveniente do frigorífico foi menor 
em relação à carne moída imediatamente na 
hora, porém 80,0% dessas amostras moídas na 
hora apresentaram populações com intervalos de 
105 a 106. Resultados semelhantes ao presente 
estudo foram encontrados por Marchi (2006), 
para as carnes provenientes do frigorífico 53,33% 
apresentaram populações com intervalos entre 
103 a 104 UFC/g. 
De acordo com Santos (2012) verifica-se que a 
deterioração na carne inicia-se com contagens na 
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faixa de 10⁶ UFC/g de aeróbios mesófilos, 
seguida por odores estranhos (10⁷ a 10⁹ UFC/g) 
e apresentando alterações no sabor (10⁸ a 10⁹ 
UFC/g), os resultados da análise para contagem 
total de bactérias aeróbias mesófilas variaram de 
< 102 a 1,4x108 UFC/g. De modo geral, estes 
resultados sugerem que as carnes podem ter sido 

contaminadas pelo armazenamento em 
condições higiênico-sanitárias impróprias ou 
pelas condições inadequadas dos locais de 
abate, processamento, exposição e 
comercialização, e pela falta de higiene dos 
manipuladores. 
 

 
Tabela 1. Resultados das análises microbiológicas para carne moída adquirida em supermercados e açougues 
de Ribeirão Preto, disponível para o consumidor moído na hora. Ribeirão Preto, SP, maio a julho de 2017. 

Amostras Mesófilos (UFC/g) 
CT1 

(NMP/g) 
CTT2 

(NMP/g) E.coli 

A 1,9x106 4600 750 Ausência  
B 9,0x105 1500 15 Ausência 
C 5,4x106 11000 1500 Presença  
D 5,1x105 360 430 Ausência 
E 5,2x105 200 7,4 Ausência 
F 1,5x106 210 <3,0 Ausência 
G 3,9x106 2400 240 Ausência 
H 1,4x106 930 <3,0 Ausência 
I 7,0x106 230 <3,0 Ausência 
J 1,4x105 21 <3,0 Ausência 
K 9,4x105 4600 2400 Ausência 
L 6,3x106 4600 15 Presença  
M 5,8x104 1500 <3,0 Ausência 
N 4,2x104 43 9,2 Presença  
O 3,8x104 23 <3,0 Ausência 

Média                    2,0x106 
1Coliformes totais 
2Coliformes termotolerantes 
 

 

Tabela 2. Resultados das análises microbiológicas para carne moída adquirida em supermercados e açougues 
de Ribeirão Preto, disponível para o consumidor provenientes dos frigoríficos na forma congelada. Ribeirão 
Preto, SP, maio a julho de 2017. 

Amostras Mesófilos (UFC/g) 
CT1 

(NMP/g) 
CTT2 

(NMP/g) 
E.coli 

A 1,8x106 93 <3,0 Ausência 
B 9,1x104 930 <3,0 Ausência 
C 4,4x104 <3,0 <3,0 Ausência 
D 1,3x105 3,6 <3,0 Ausência 
E 1,5x105 430 230 Ausência 
F 7,9x106 150 <3,0 Ausência 
G 1,7x105 23 23 Ausência 
H 5,0x104 9,2 <3,0 Ausência 
I 3,1x104 <3,0 <3,0 Ausência 
J 5,6x102 <3,0 <3,0 Ausência 
K 5,6x102 <3,0 <3,0 Ausência 
L 6,5x103 <3,0 <3,0 Ausência 
M 3,5x103 <3,0 <3,0 Ausência 
N 4,3x103 <3,0 <3,0 Ausência 
O 3,1x103 <3,0 <3,0 Ausência 

Média            6,9x105 
1Coliformes totais 
2Coliformes termotolerantes 
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Conclusão  

De acordo com os resultados obtidos no presente 
estudo, é possível concluir que, as carnes moídas 
provenientes dos frigoríficos que não sofreram 
manipulação apresentam menor contaminação 
microbiológica, quando comparadas com as 
moídas imediatamente na hora qual sofrem maior 
manipulação, trazendo maior risco para os 
consumidores devido à alta contaminação e pela 
presença de E.coli, agente etiológico mais comum 
em surtos alimentares causando infecção 
alimentar. Cabe à vigilância sanitária uma 
fiscalização mais rigorosa proporcionando  
treinamentos aos manipuladores de alimentos 
quantos boas práticas, higienização dos 
equipamentos afim de diminuir os índices de 
contaminação microbiológicas, visando a saúde 
dos consumidores.  
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