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RESUMO

A contaminação do alimento,durante seu preparo, pode ocorre devido à questões higiênicas do estabelecimento, equipamentos e manipulador, 
por este, não possuir ou não ter conhecimentos básicos das boas práticas de fabricação e manipulação. Levando em consideração que a carne 
bovina é de grande aceitação para a maioria dos consumidores, o presente projeto tem o objetivo de analisá-la microbiologicamente. A análise 
microbiológica do alimento comercializado é de suma importância, pois, estes podem ter sofrido deterioração e contaminação por 
microrganismos, apresentando risco a saúde do consumidor. Considerando a importância da segurança alimentar deste produto, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar, microbiologicamente, a carne moída bovina comercializada no município de Campos dos Goytacazes (RJ). Neste projeto está 
sendo realizada uma pesquisa descritiva de campo na qual estão sendo analisados parâmetros microbiológicos de amostras de carne moída 
bovina de diferentes pontos de comércio que são oferecidas aos seus clientes na cidade de Campos dos Goytacazes – RJ.  As amostras foram 
coletadas em diferentes pontos comerciais do município de Campos dos Goytacazes - RJ e transportadas sob refrigeração até o local das análises. 
Os parâmetros microbiológicos analisados foram: Contagem Coliformes Totais, Termotolerantes, Staphylococcus e Fungos. As análises 
microbiológicas foram realizadas utilizando-se a metodologia recomendada por SILVA et al.(2001). Os resultados obtidos foram: presença de 
coliformes totais e fecais em todas as amostras analisadas, para Staphylococcus todas as amostras expressam contagens superiores a 
1,2x10³UFC/g, e todas as amostras apresentaram crescimento de fungos, com número incontável de colônias.  Esse resultado indica que esse 
produto está sofrendo contaminação em alguma etapa do seu processamento, e por isso há uma real necessidade do treinamento dos 
manipuladores. Há também a necessidade de acompanhamento no abate do animal, pois nessa etapa há um risco potencial de contaminação da 
carne.
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