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RESUMO

Dentre as carnes mais consumidas no país, a carne moída de bovino se apresenta em destaque. Porém, devido à alta manipulação durante o 
processo de produção, tal carne se torna susceptível à contaminação microbiológica. A ingestão de carne moída contaminada pode ser um 
importante veículo de transmissão de doenças causando consequências severas para a saúde do ser humano. Para se avaliar a qualidade da carne 
moída se faz necessária a realização de análises microbiológicas e físico-químicas, assim como a verificação quanto ao grau de conformidade aos 
padrões de identidade e as características mínimas de qualidade determinadas na Instrução Normativa (IN) nº83/03 do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), assim como na Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº12/01 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). Apesar da legislação não tornar obrigatória a contagem de coliformes totais e termotolerantes com a identificação de Escherichia coli, 
essa contagem se torna importante por indicar se  ocorreu contaminação fecal durante a manipulação do alimento. As características intrínsecas 
deste produto, a forma de produção e as diversas possibilidades de preparo ampliam as possibilidades de contaminação e de multiplicação de 
micro-organismos, tornando-se necessário um controle de qualidade eficiente para redução dos riscos à saúde pública. O objetivo do trabalho foi 
fazer a avaliação físico-química e microbiológica de carnes moídas de bovino comercializadas em estabelecimentos varejistas na Baixada 
Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Durante o mês de abril de 2016 ,foram adquiridas 10 amostras de 500g de carne moída de bovino em 
estabelecimentos varejistas da Baixada Fluminense - RJ. As amostras foram devidamente acondicionadas e encaminhadas ao laboratório de 
tecnologia de alimentos da Universidade Estácio de Sá – Unidade Barra III – Vargem Pequena – RJ. Nas análises microbiológicas para a pesquisa de 
Escherichia coli, foram utilizadas as placas 3M™ Petrifilm™ E. coli/Coliformes. Para a pesquisa de Salmonella spp. foram utilizadas as placas 3M™ 
Petrifilm™ Salmonella “Express” de acordo com as instruções do fabricante. Para a avaliação físico-química, foram realizadas as análises de pH, a 
prova da filtração e a pesquisa de amônia de acordo com a metodologia do Laboratório Nacional de Referência Animal (LANARA) do MAPA. Dos 
resultados obtidos, apenas 20% das amostras atenderam aos requisitos mínimos de qualidade exigidos para serem destinadas ao comércio 
nacional e consumo. Em nenhuma amostra foi detectada a presença da Salmonella spp., estando de acordo com a RDC n° 12/2001 da ANVISA. Foi 
verificada a presença de Escherichia coli em 40% das amostras nas quais apresentaram também o tempo de filtração elevado. A lentidão na prova 
da filtração é condicionada pelos produtos solúveis da decomposição das proteínas. Em 30% das amostras foi identificada a presença da amônia 
indicando início de putrefação. O pH  estava acima de 6,4  em 20% das amostras,extrapolando o limite máximo admitido. Conclui-se com os 
resultados obtidos que existiam alterações físico-químicas e microbiológicas que demonstraram características quanto à perda do frescor, 
adiantado processo de deterioração e indícios de putrefação, assim como a contaminação das carnes moídas analisadas com comprometimento 
da qualidade e consequente aumento do risco associado à ocorrência de toxinfecções alimentares para o consumidor.
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