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Introdução/Objetivos

A contaminação da carne pode ocorrer em todas as operações de abate ou processamento,
através do contato com materiais e superfícies com higienização inadequada, como os
utensílios de corte, com as mãos/roupas dos manipuladores e com a água de lavagem. A
qualidade microbiológica do ambiente de processamento de carne bovina pode ser estimada
através da pesquisa de micro-organismos indicadores, como enterobactérias. Assim, objetivou-
se comparar as concentrações de enterobactérias presentes nas superfícies e nas mãos dos
manipuladores, que entram em contato direto ou indireto com a carne durante seu
processamento, com a concentração encontrada em cortes de filé mignon.

Metodologia

Foram coletadas 18 amostras no ambiente da sala de cortes [mesas (6), facas (6), mãos dos
manipuladores (6)], antes do início do processo e durante a execução dos cortes, bem como 4
amostras de cortes de filé mignon, em 3 coletas realizadas em um frigorífico-abatedouro na
região sul do Rio Grande do Sul. A amostragem foi realizada conforme as recomendações
vigentes na Comunidade Européia (COMMISSION REGULATION - CE, 2007). As superfícies
das mesas e facas foram amostradas utilizando-se a técnica de esfregaço em superfície; as
mãos dos manipuladores foram amostradas pela técnica da lavagem superficial; e as amostras
dos cortes, através da técnica de esfregaço em superfície utilizando Esponjas 3M™. As
análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de Microbiologia do
DCTA/FAEM/UFPel. As concentrações de enterobactérias foram determinadas empregando-se
placas de Petrifilm™ Enterobacteriaceae, com incubação a 35ºC por 24h.

Resultados e Discussão

Os resultados das contagens médias de enterobactérias podem ser visualizados na Figura 1.

Figura 1 – Contagens médias de enterobactérias em pontos da sala de cortes e em filé mignon.

Conforme pode ser observado na Figura 1 o valor médio das contagens de enterobactérias nos
cortes de filé mignon foi de 3,37 log UFC.cm-2. Este valor pode ser resultante de contaminação
cruzada pelo contato com a superfície de utensílios e, principalmente, com as mãos dos
manipuladores durante a execução dos cortes (média de 3,71 log UFC.mão-1), devido ao
intenso manuseio à que os cortes são submetidos. A presença da carga microbiana verificada
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no filé mignon denota a necessidade de um controle efetivo no processo de corte, pois podem
estar presentes micro-organismos potencialmente patogênicos pertencentes à família
Enterobacteriaceae, assim como verificado no trabalho de Cardoso et al. (2006), onde foram
isolados 47,1% de Escherichia coli, e 11,8% de Salmonella spp. em 51 carcaças de frango
comercializadas em Fortaleza-CE.

Conclusão

Há relação direta entre as concentrações de enterobactérias verificadas nos cortes de filé
mignon com aquelas encontradas nas superfícies que entram em contato com a carne no
processamento e, em especial, nas mãos dos manipuladores.
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