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Introdução 

 A carne bovina, assim como o leite e os ovos, é um alimento de extrema importância para alimentação humana, 

pois possui uma excelente composição nutricional e ótimas características sensoriais. É considerada um alimento nobre, 

pois é utilizada pelo corpo humano para a síntese de energia, produção de novos tecidos orgânicos e para regular os 

processos fisiológicos [1]. 

Para que a carne chegue ao consumidor apresentando boas características sanitárias e qualidade satisfatória, deve-se 

monitorar toda a sua cadeia produtiva, observando com cuidado as possíveis etapas de contaminação. Assim, a produção 

de carne deve ter como princípio fundamental a obtenção de um alimento em perfeito estado e de máxima qualidade, 

com o intuito de não oferecer riscos à saúde do consumidor [2]. 

As condições sanitárias de produção, distribuição, comercialização de carnes muitas vezes se encontram fora do que 

se entende por padrões adequados de higiene e sanidade, que visam à obtenção de produtos de qualidade. A 

comercialização caracteriza-se como uma das principais etapas da linha de produção da carne [3]. Esta etapa necessita 

de grande atenção, uma vez que é o momento no qual existem as maiores fontes de contaminação. Devido à alta 

perecibilidade da carne, é extremamente importante que sejam analisados pontos como refrigeração, condições 

higiênico-sanitárias do local e dos manipuladores, bem como a exposição prolongada ao ambiente  [4]. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo analisar a carne comercializada por estabelecimentos no 

varejo da cidade de Guanambi – BA, com o intuito de avaliar a qualidade microbiológica das carnes consumidas na 

região.  

Material e métodos 

A população amostral compreendeu um universo de 3 estabelecimentos comerciais de distribuição no varejo 

(supermercados) do municipio de guanambi – ba, denomindados neste estudo como a, b e c. a coleta das amostras 

procedeu-se nesses estabelecimentos, em virtude destes serem referência de comercialização na região.  

Foi coletada 1 unidade de amostra em cada supermercado, gerando um total de 3 amostras, para cada replica. O corte 

escolhido foi o patinho bovino (Rectus femoris), por ser bastante consumido pela população. Para cada análise foram 

adquiridos 200g da amostra. As amostras estavam acondicionadas em balcão de refrigeração, dependuradas em ganchos 

de aço inoxidavel. Nos três estabelecimentos analisados, havia o mesmo tipo de balcão refrigerado, onde as carnes, não 

embaladas estavam armazenados lado a lado. As amostras foram coletadas no periodo da manhã, embaladas e pesadas 

pelo funcionário do estabelecimento. Posteriormente, identificadas, acondicionadas em caixas isotérmicas, contendo 

gelo e encaminhadas para o Laboratório de Bromatologia do Instituto Federal Baiano - campus Guanambi, onde foram 

procedidas as análises microbiológicas. 

 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  

A metodologia utilizada para as análises microbiológicas segue os padrões estabelecidos pelo Ministério da 

Agricultura para análise de alimentos de origem animal, segundo a Instrução Normativa número 62 de 26 de agosto de 

2003. Todas as análises foram realizadas em triplicatas.  

 Bolores e Leveduras: realizada utilizando o meio Potato Dextrose Agar (PDA) e a técnica do plaqueamento em 

profundidade, através de diluição seriada (10
-1

, 10
-2

, 10
-3

). Depois de solidificadas, as placas foram incubadas a +/- 25ºC 

por três a cinco dias. 

Contagem de Microrganismos Mesófilos: realizada de maneira semelhante à técnica utilizada para contagem de 

Bolores e Leveduras, utilizando como meio de cultura o Ágar Padrão para Contagem (PCA) estéril. Depois de 

solidificadas as placas foram invertidas e incubadas em estufa microbiológica a 35 +/- 1ºC por 24 a 48 horas.  

Determinação de Coliformes a 35ºC e Coliformes a 45ºC: realizada pelo método do numero mais provável (NMP), 

através de diluição seriada (10
-1

, 10
-2

, 10
-3

). Cada tubo continha 9 ml de Caldo lauryl Triptose (LST,) e tubos de Durhan 

invertidos e em cada tubo foi adicionado alíquotas de 1ml de cada. Realizou-se a identificação de cada tubo com o 
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número da amostra, o meio utilizado e a diluição, evitando assim confusão na leitura dos resultados. Feito isso, 

procedeu-se a incubação dos tubos em estufa microbiológica durante 24 horas a uma temperatura de 35 +/- 2ºC.  

Os tubos positivos para o teste presuntivo de coliformes totais foram separados para a realização dos testes 

confirmativos. A partir dos tubos positivos, foi realizada a confirmação transferindo-se uma alçada para tubos contendo 

Caldo Bile Verde Brilhante (BVB) e o tubo de Durhan. Estes foram incubados a 35 +/- 2ºC. Ao mesmo tempo, foi 

realizado processo semelhante para confirmação de coliformes a 45 º C, realizando incubação em Caldo Eschrichia coli 

(CEC), a uma temperatura de 45 +/-2ºC durante 24 horas. 

 

ANÁLISE DOS DADOS  

Os resultados obtidos a partir das análises microbiológicas foram tabulados, tomando por base a Instrução Normativa 

62/2003 [4] e sua interpretação seguiu os padrões sanitários estabelecidos pela Resolução RDC 12/2001 [5], para carnes 

congeladas ou resfriadas in natura. 

 

Resultados e Discussão  

Os resultados que foram obtidos para as análises microbiológicas, estão apresentados na Tabela 1. 

Foi observado, para a contagem de bactérias mesófilas que houve uma variação de 2,1x10
4
 UFC/g a um valor 

estimado 5,0x10
5
 UFC/g. Sousa et al. [6], ao analisar a ocorrência de bactérias mesófilas em amostras de carne soleadas 

encontram valores muito próximos a estes, variando de 4,0x 10
3
 UFC/g a 2,7x10

5
. Becker e Kiel [3] constataram em 

suas analises que as amostras de carne in natura, apresentaram valores superiores a 3,0x10
7
 UFC/g.  

Em análise de microrganismos aeróbios mesófilos, em carne moída Almeida et al. [7], encontrou valores de contagem 

superiores a 10
5
 UFC/g, concluindo que quando são encontrados altos valores de mesofilos, o abate ocorreu em más 

condições sanitárias.  

A contagem permitida para bactérias mesófilas não é estabelecida pela legislação em vigor. No entanto, para Silva et 

al. (8), apesar dessa contagem não se caracterizar como um indicador de segurança, por não estar relacionada com a 

presença de patógenos, altas populações de bactérias podem indicar sanitização deficiente ou falhas nos processos e no 

controle de qualidade dos produtos.  

Assim, pode-se concluir que os valores encontrados para as amostras A e B,encontram-se acima do aconselhável por 

estes autores, caracterizando uma alta contaminação. Segundo Almeida et al. [7] a alta contagem de aeróbios mesófilos 

indica a que existe uma alta contaminação podendo incluir a presença de patógenos ou deteriorantes.  

A contagem de bolores e leveduras, também não é especificada na legislação que regulamenta o padrão 

microbiológico para alimentos cárneos. Entre tanto este caracteriza-se como uma fonte de contaminação. Segundo 

Becker e Kiel [3] a presença de bolores e leveduras em carnes frescas, pode ser atribuída a utensílios de madeira, estes 

absorvem umidade e se impregnam de matéria orgânica, tornando-se meios ideais à proliferação de microrganismos.  

A contagem de bolores e leveduras, neste trabalho variou entre 3,5x10
4
 UFC/g e 5,55x10

5
 UFC/g. Oliveira et al. [9], 

cita que para o estado de São Paulo o máximo permitido para bolores e leveduras é da ordem de 10
3
 UFC/g, 

complementa que, em seu trabalho, 70% das amostras encontram-se dentro desses parâmetros.  

Baseando-se nesses dados percebe-se que as amostras estudadas encontram-se fora dos padrões, apresentando uma 

alta contaminação.  

Os Coliformes sp têm sido utilizados como indicadores de inocuidade dos alimentos e de boas condições higiênico-

sanitárias. Quando há presença de coliformes tolerantes a 45ºC em alimentos, geralmente, considera-se um indício que 

ocorreram contaminações de origem fecal, bem como más condições higiênico-sanitárias de manipulação.  

Os dados obtidos na análise de coliformes totais e termotolerantes permitiu observar a contaminação de todas as 

amostras, sendo que altas contaminações foram observados para coliformes totais da amostra A - 5,8 x10
2
 NMP/g, B- 

6,5 x10
2
 NPM/g, e C - 6,0 x10

2
 NPM/g. Sousa et al. [10] encontram contagens de coliformes entre 1,0x10

2
 a 4,6x10

3
, e 

concluem que 13,3% de suas amostras apresentaram contagens a cima de10
3
.  Becker e Kiel [3], na analise de 

coliformes totais encontraram, em 73,3% das amostras, o valores superior a 2,4x10
3
 NMP/g.  

Para coliformes termotolerantes, obteve-se a confirmação de todas as amostras, sendo que todos os valores 

permaneceram abaixo de 10
2
; amostra A 1,5x10

1
 NMP/g, amostra B 6,8x10

1
 NMP/g e C 2,3x 10

1
 NMP/g.  Para Becker 

e Kiel [3] os coliformes termotolerantes os autores encontraram a media de 2,2x10
3
 NMP/g. Resultados obtidos por 

Oliveira et al. [6], para coliformes termotolerantes estiveram acima de 2,4x10
3
 NMP/g, e afirma que estes valores 

encontram-se fora dos padrões estabelecidos para o estado de São Paulo. Este autor afirma ainda, que a ausência de 



 

padrões microbiológicos, que contribuam para o aumento dos cuidados higiênico-sanitários, na produção e 

comercialização da carne in natura poderá provocar a negligência dos setores responsáveis pelo controle de qualidade 

desses produtos, uma vez que não há premiação para aqueles que produzem carne de boa qualidade microbiológica, nem 

tão pouco punição para que não se atentam a esses fatos.  

 

Conclusão 

Os dados obtidos com a realização deste trabalho revelam a presença de altos índices de contaminação 

microbiológica nas amostras de carnes provenientes de supermercados na cidade de Guanambi-Ba, principalmente no 

que diz respeito a contagens de bactérias mesófilas, bolores e leveduras e coliformes. Esta prática acarreta sérios riscos 

para a saúde do consumidor e ocorre devido a falhas existentes nos processos legais de inspeção de alimentos e 

vigilância sanitária. 
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Tabela 1- Resultados das análises microbiológicas realizadas em carne fresca comercializada na cidade de Guanambi, 

BA. 

Amostra Mesofilos UFC/g Bolores e Leveduras 

UFC/g 

Coliformes 35°C 

NMP 

Coliformes 45°C 

NMP 

A 2,1x10
4
 3,0x10

5
 5,8x10

2
 1,5x10

1
 

B 5,0x10
5
 5,55x10

5
 6,5x10

2
 6,8x10

1
 

C 3,6x10
4
 3,5x10

4
 6,0x10

2
 2,3x10

1
 

Legenda= NMP: Numero mais provável; UFC: Unidade Formadora de Colônias. 


