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QUANTIFICAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS BIOINDICADORES EM
CARNE MOÍDA BOVINA
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RESUMO

INTRODUÇÃO

A
legislação
brasileira
para
alimentos comercializados não preconiza
parâmetros para contagens de microorganismos em carne bovina in natura,
apesar de várias pesquisas demonstrarem
a importância desse monitoramento.
Amostras de carne moída de cinco
setores geográficos da cidade de
Uberlândia (MG) foram analisadas para
coliformes
totais,
Escherichia
coli,
Staphylococcus spp., visando-se verificar
as
condições
microbiológicas
dos
produtos comercializados. Utilizou-se o
teste rápido Compact dry® para a
pesquisa de coliformes e a metodologia
tradicional para Staphylococcus spp.
Todas
as
amostras
analisadas
apresentaram contagens para coliformes
totais e E. coli, sendo que 57,5% e 45%,
respectivamente, encontravam-se entre
103 a 105 UFC.g-1 e 102 a 104 UFC.g-1.
Staphylococcus spp. foi determinado em
100% das amostras, com contagens
variando de 103 a 105 UFC.g-1. Os
resultados
evidenciam
que
os
estabelecimentos
pesquisados
apresentam condições higiênico-sanitárias
insatisfatórias por apresentar elevadas
contagens de bioindicadores e possível
fonte transmissora de patógenos aos
consumidores.

Os
micro-organismos
que
contaminam os produtos cárneos são
amplamente distribuídos na natureza,
podendo ser encontrados em uma
diversidade de ambientes (JO et al., 2004;
FATTORI et al., 2005; ALCANTARA et al.,
2012). Devido à dificuldade de avaliação
de todos os tipos microbianos que podem
estar presentes em produtos cárneos e
causar prejuízos econômicos e à saúde,
os bioindicadores são utilizados para
estimar as condições sanitárias e de
higiene. Segundo Perina, Gonçalves e
Hoffmann (2005), a presença e o número
destes
micro-organismos
fornecem
informações sobre deterioração potencial,
contaminação fecal, possível presença de
patógenos e das condições sanitárias no
processamento,
armazenamento
ou
manipulação de alimentos.
Os bioindicadores microbianos das
condições de higiene mais usuais são os
representantes do grupo coliforme, e a
Escherichia coli é o micro-organismo mais
utilizado para se avaliar a contaminação
de origem fecal. Para a avaliação da
manipulação direta e inadequada do
produto, geralmente os Staphylococcus
são os escolhidos. Estes, além de
bioindicadores, são também agentes
etiológicos de toxinfecções alimentares
(CUNHA;
CUNHA,
2007;
SILVA;
BERGAMINI; OLIVEIRA, 2010).
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Lundgren et al. (2009) afirmam que
a qualidade e a segurança dos produtos
cárneos podem ser estimadas por meio do
número de bioindicadores microbianos
presentes. Altos níveis de bactérias
mesófilas são correlacionados com a
baixa qualidade e diminuição da vida útil
dos produtos. Coliformes podem ser
relacionados com a qualidade da matéria
prima e higiene na produção, e os
números de E. coli indicam contaminação
fecal e possível associação com
patógenos entéricos como a Salmonella.
O objetivo deste estudo foi avaliar a
qualidade higiênico-sanitária da carne
moída bovina comercializada nos cinco
setores geográficos da cidade de
Uberlândia-MG por meio da quantificação
de
coliformes
totais,
E.
coli
e
Staphylococcus spp.
MATERIAL E MÉTODOS
As amostras (200 g cada) foram
adquiridas em açougues e supermercados
da cidade de Uberlândia-MG. Para
determinar os locais de coleta foi utilizado
o mapa da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano (PREFEITURA...,
2013), que descreve os cinco setores
geográficos da cidade (norte, sul, leste,
oeste e centro), e de cada um destes,
amostrados randomicamente oito bairros.
Em cada um dos bairros, utilizando a lista
de estabelecimentos cadastrados na
vigilância sanitária municipal para vendas
de carne, um foi sorteado para aquisição
da amostra de carne moída a ser
analisada, totalizando 40 amostras.
A abordagem ao comerciante para
aquisição das amostras era realizada na
condição de consumidor, sempre no
período da manhã, entre oito e dez horas.
A carne adquirida era moída no momento
da
compra
e
acondicionada
em
embalagem
plástica,
sendo
imediatamente
mensurada
sua
temperatura,
de
acordo
com
procedimentos
assépticos,
usando
termômetro a laser Instrutherm (modelo TI
870). Não foi questionada ao vendedor a
procedência de inspeção da carne.
Após a coleta, as amostras eram
imediatamente
encaminhadas
ao
laboratório, em condições isotérmicas,
para
análise
quantitativa
dos
bioindicadores.
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As amostras foram diluídas 1:10,
adicionando assepticamente 25 g da
carne moída em 225 mL de água
peptonada
0,1%
estéril
(Biotrace
International). A partir desta foram
realizadas diluições decimais seriadas em
9 mL do mesmo diluente.
Para a quantificação de coliformes
totais e E. coli foram selecionadas para
plaqueamento em duplicata, as diluições
10-2, 10-3. Utilizou-se para análise, o
método enzimático cromogênico Compact
dry® (Nissui Pharmaceutical Co. Ltd.,
Tokyo, Japan) . As análises e
interpretação dos resultados foram
realizadas conforme recomendação do
fabricante, com incubação a 35ºC por 24
horas (AOAC, 2004). As colônias coradas
em azul foram identificadas como E. coli e
a contagem total (colônias azuis e
vermelhas) como coliformes totais. Após
multiplicação pela recíproca da diluição,
as colônias azuis foram registradas como
unidades formadoras de colônias por
grama (UFC.g-1) de E. coli, e a soma das
colônias azuis e vermelhas registradas
como UFC.g-1 de coliformes totais.
Para
a
quantificação
de
Staphylococcus spp. foi utilizado o
protocolo recomendado por Silva et al.
(2010). As diluições selecionadas foram
plaqueadas em agar Baird-Parker (BP),
DifcoTM, suplementado com emulsão de
gema de ovo e telurito de potássio. As
placas foram incubadas a 35ºC por 48
horas. De cada placa que apresentou
crescimento, selecionaram-se colônias
típicas e atípicas (mínimo de três colônias
para cada tipo) para identificação
(BRASIL, 2003). Foram realizadas as
provas de catalase, coagulase e coloração
de Gram, e consideradas Staphylococcus
coagulase positivas (SCP) as colônias que
apresentaram reação positiva nos três
testes. As colônias que apresentaram
morfologia típica de cocos e catalase
positiva, mas coagulase negativa, foram
registradas como Staphylococcus spp. Os
resultados foram expressos em UFC.g-1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todas as amostras analisadas
apresentaram contagens para coliformes
totais (Tabela 1). Em 57,5% (23/40)
destas, os números variaram entre 10³ a
105 UFC.g-1, com maior incidência nas
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maiores para contagens até 104 UFC.g1 e
2,5% menores para contagens acima de
105 UFC.g-1, em comparação aos valores
obtidos por Pigatto e Barros (2003). Estes
autores verificaram que das 60 amostras
de carne moída provenientes de açougues
para a saúde. Porém, sinaliza para
inadequação quanto aos processos de
manipulação, higienização ou quebra na
cadeia de frio (CHESCA et al., 2001; DE
SOUSA, 2006).

amostras coletadas no setor central, onde
todas as contagens estavam neste
intervalo. Somente uma amostra teve
contagem maior que 105 UFC.g-1, sendo
está advinda do setor leste. Os resultados
encontrados neste estudo foram 70%
de Curitiba-PA, 13,3% estavam abaixo de
104 UFC.g-1 e 86,6% acima de 105 UFC.g-1,
concluindo que tais contagens eram
consequentes de manipulação inadequada.
Alta contagem de coliformes totais
não é necessariamente indicativa de perigo

Tabela 1 - Frequência de distribuição por intervalo de contagem (UFC.g -1) de coliformes totais
em carne moída bovina coletada em estabelecimentos varejistas de diferentes setores
geográficos da cidade de Uberlândia-MG.
UFC.g-1
Setor

Coliformes totais
Norte

Sul

Leste

Oeste

Centro

Total (%)

2

3

3

5

3

5

0

16 (40,0)

3

4

3

1

4

1

3

12 (30,0)

4

5

2

2

0

2

5

11 (27,5)

5

6

10 ├ 10

0

0

1

0

0

1 (2,5)

Total

8

8

8

8

8

40 (100)

10 ├ 10

10 ├ 10
10 ├ 10

Todas as amostras apresentaram
contagem para E. coli (Tabela 2).
Resultados similares foram obtidos Silva,
Sousa e Sousa (2004) na cidade de João
Pessoa
(PB),
em
carne
moída
comercializada
em
supermercados,
açougues e feiras livres. A distribuição entre
os diferentes setores para as contagens de

E. coli foram semelhantes no intervalo de <
10² UFC.g-1 a 104 UFC.g-1. Somente duas
amostras, uma proveniente do setor norte e
outra do sul apresentaram contagens
superiores a 104 UFC.g-1 (Tabela 2). A
distribuição de E. coli por intervalo de
contagem foi semelhante à contagem de
coliformes totais no setor oeste.

Tabela 2 - Frequência de distribuição por intervalo de contagem (UFC.g -1) de E. coli em carne
moída bovina coletada em estabelecimentos varejistas de diferentes setores geográficos da
cidade de Uberlândia-MG.
UFC.g-1
Setor
< 102
102├ 103
103 ├ 104
104 ├ 105
Total

Norte
2
3
2
1
8

Sul
3
2
2
1
8

Escherichia coli
Leste
Oeste
6
3
2
3
0
2
0
0
8
8

Os
coliformes
totais
e
termotolerantes são os micro-organismos
mais utilizados como bioindicadores em

Centro
6
1
1
0
8

Total (%)
20 (50,0)
11(27,5)
7 (17,5)
2 (5,0)
40 (100)

alimentos. A E. coli é considerada a
espécie mais adequada para avaliar a
contaminação fecal, enquanto que a
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presença e número de coliformes totais
indicam as condições higiênicas (SILVA et
al., 2010). A RDC nº 12/2001, a legislação
brasileira que determina padrões para
micro-organismos
em
alimentos
destinados ao consumo humano, não
preconiza parâmetros para contagens
destes bioindicadores em carne bovina in
natura (BRASIL, 2001). Considerando que
a presença desse micro-organismo está
coassociada a presença de variantes
patogênicas, a falta de uma padronização
é um importante fator a ser questionado.
As
condições
higiênicas
dos
açougues nem sempre são satisfatórias,
podendo apresentar contaminação por
coliformes, proveniente dos operadores,
no manuseio, matéria-prima contaminada,
ou
por
limpeza
deficiente
dos
equipamentos
(MENDONÇA
e
GRANADA,1999). Apesar de não ter sido
feita vistoria formal dos estabelecimentos
por meio de lista de verificação das boas
práticas
de
fabricação,
conforme
prerrogativas da resolução RDC n°
275/2002
(BRASIL,
2002),
foram
observadas
irregularidades
das
vestimentas e higiene dos manipuladores
como adornos, presença de barba, unhas
não
cortadas,
esmaltes,
uniformes
incompletos e mal higienizados. Tais
características
encontradas,
possivelmente, foram os principais fatores
contribuintes
para
as
contagens
observadas.
Petri, Antunes e Saridakis (1989)
avaliaram 193 amostras de carne moída e
quibe cru, com 93,78% de positividade
para E. coli. Das amostras positivas,
8,84% eram de algum sorogrupo de E. coli
enteropatogênica (EPEC). Nas amostras
de carne moída, 7,2% das EPEC
pertenciam aos sorogrupos O26, O19 e
O125, que são altamente virulentos,
causando, principalmente, diarreia aguda
em crianças (SOUZA et al., 2002). A
presença de E. coli em alimentos indica
que houve contato recente com material
fecal e pode estar associada à presença
de
diferentes
micro-organismos
patogênicos que oferecem riscos, como a
Shigella, Vibrio e Salmonella.
A maioria das pesquisas realizadas
para determinação de bioindicadores
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utiliza-se de metodologias tradicionais,
entretanto, devido à necessidade por
resultados
mais
rápidos,
métodos
alternativos
vêm
sendo
utilizados.
Casarotti,
Paula
e
Rossi
(2007)
comparando a metodologia tradicional
com o sistema Compact dry® em carne
moída bovina, verificaram que os métodos
fornecem resultados equivalentes. Assim,
por serem mais simples e práticos podem
ser usados como alternativas viáveis sem
comprometer a confiabilidade e a
sensibilidade dos resultados.
No presente estudo, somente uma
amostra (2,5%) acusou a presença de
Staphylococcus coagulase positiva (SCP),
com contagem de 3,1 x 104 UFC.g-1,
sendo esta procedente do setor leste.
Porém, 97,5% (39/40) apresentaram
contagens
para
Staphylococcus
coagulase
negativa
(SCN),
com
contagens variando de 10² UFC.g-1 a 104
UFC.g-1. O setor norte foi a região que
apresentou maior número de amostras
com altas contagens (Tabela 3).
Balaban e Rasooly (2000) relatam
que espécimes de SCP são produtoras de
uma série de enzimas e toxinas
frequentemente implicadas na etiologia de
intoxicações alimentares no homem. A
maioria dessas é produzida no alimento
em quantidades suficientes para causar
toxinfecção quando as contagens do
micro-organismo são maiores ou iguais a
105 a 106 UFC.mL-1 (SU e LEE WONG,
1997), 104 a 108 UFC.g-1 (CARMO e
BERGDOLL, 1990), ou até 103 UFC.g-1
(CARMO et al., 2002). O número mínimo
de micro-organismos é dependente do
espécime envolvido, das condições
intrínsecas do alimento e das relacionadas
ao ambiente.
Não existe padrão na legislação
brasileira
para
contagens
de
Staphylococcus spp. em carne moída.
Apesar de usualmente SCN não
constituírem objeto de importância na
epidemiologia
das
intoxicações
estafilocócicas, pesquisas alertam sobre a
necessidade de averiguação sobre a
patogenia de espécies não produtoras de
coagulase
(PEREIRA;
CARMO
e
PEREIRA, 2001; PEREIRA e PEREIRA,
2005).
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Tabela 3 - Frequência de distribuição por intervalo de contagem (UFC.g-1) de
Staphylococcus spp. em carne moída bovina coletada em estabelecimentos varejistas de
diferentes setores geográficos da cidade de Uberlândia-MG.
UFC.g-1
Staphylococcus spp.
Setor
10 ├ 10

Norte
0

Sul
5

Leste
0

Oeste
4

103├ 104

3

3

7

4

4

21(52,5)

104├ 105

2

0

1

0

3

6 (15,0)

10 ├ 10

3

0

0

0

0

3 (7,5)

Total

8

8

8

8

8

40 (100)

2

5

3

6

Não existe padrão na legislação
brasileira
para
contagens
de
Staphylococcus spp. em carne moída.
Apesar de usualmente SCN não
constituírem objeto de importância na
epidemiologia
das
intoxicações
estafilocócicas, pesquisas alertam sobre a
necessidade de averiguação sobre a
patogenia de espécies não produtoras de
coagulase
(PEREIRA;
CARMO
e
PEREIRA, 2001; PEREIRA e PEREIRA,
2005).
Xavier e Joele (2004) avaliaram
carne bovina e confirmaram que 100%
das amostras foram confirmadas para
Staphylococcus spp. Altas contagens de
SCN também foram observadas por Braga
et al. (2010) ao se avaliar massas cruas
de quibe, que contém a carne moída
bovina como ingrediente. Os autores
encontraram contagens variando de 104 a
106 UFC.g-1, porém em um maior número
de amostras (71%), que as observadas
neste estudo (22,5%), o qual foi associado
a excessiva e más condições de
manipulação.
Estudos têm demonstrado que
alguns espécimes de SCN também
possuem a capacidade de produzir
enterotoxina em meio de cultivo
laboratorial (NANU e NARAYAN, 1992;
VERNOZY-ROZAND et al., 1996; LIFEN e
CHENGCHUN, 1997). Dessa forma, a
presença de SCN em altas contagens,
como as determinadas em algumas
amostras deste estudo, pode representar
risco de ingestão de enterotoxinas.
CONCLUSÃO

Centro
1

Total (%)
10 (25,0)

A carne moída avaliada oferece
risco ao consumidor. Neste estudo os
resultados evidenciam uma condição
higiênico-sanitária
insatisfatória
dos
estabelecimentos
pesquisados
por
apresentarem elevadas contagens de
bioindicadores e possível fonte causadora
de toxinfecção e transmissão de
patógenos

QUANTIFICATION
BIOINDICATORS
MICROORGANISMS
GROUND BEEF

OF
IN

BOVINE

ABSTRACT
Brazilian law does not call for foods
marketed parameters for counts of
microorganisms in fresh beef, although
several
studies
demonstrate
the
importance of monitoring. Samples of
ground beef of the five geographic sectors
of the city of Uberlândia (MG) were
analyzed for total coliforms, Escherichia
coli, Staphylococcus spp., aiming to verify
the
microbiological
conditions
of
commercialized products. We used the
rapid test dry Compact® for detecting
coliforms and traditional methodology for
Staphylococcus spp. All samples showed
counts of coliforms and E. coli, with 57.5%
and 45%, respectively, were between 103
to 105 CFU.g-1 and 102 to 104 CFU.g-1.
Staphylococcus spp. was determined in
samples of 100%, with scores ranging
from 103 to 105 CFU.g-1. The results show
that the establishments surveyed have
inadequate sanitary conditions by having
high scores biomarkers and possible
Vet. Not., Uberlândia, v.19. n. 1, p. 33-40, jan./jun. 2013
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source of transmission of pathogens to
consumers.
Keywords: Coliforms. Escherichia coli.
Microbial indicators. Quality.
Staphylococcus spp.
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