
i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DE SUBPRODUTOS 

COMESTÍVEIS CONGELADOS COM OU SEM RESFRIAMENTO PRÉVIO DE 

BOVINOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiago Vieira de Oliveira 
Orientador: Prof. Dr. Albenones José de Mesquita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOIÂNIA  
2012 



ii 

 

 

THIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DE SUBPRODUTOS 

COMESTÍVEIS CONGELADOS COM OU SEM RESFRIAMENTO PRÉVIO DE 

BOVINOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada para 

obtenção do grau de Mestre em 

Ciência Animal junto a Escola de 

Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

 
Área de Concentração: 

Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos 
 

                                           
                                     Orientador: 
                                     Prof. Dr. Albenones José de Mesquita - UFG 
                                     Comitê de Orientação: 
                                     Prof. Dr. Antonio Nonato de Oliveira - UFG 
                                     Prof. Dr. (a) Cíntia Silva Minafra e Rezende – UFG 
 

 

 

 
GOIÂNIA 

2012 



iii 

 

 
THIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA 

 
 
 
 
 

Dissertação defendida e aprovada em 13 de dezembro de 2012, pela 

Banca Examinadora constituída pelos professores: 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

         Prof. Dr. Albenones José de Mesquita – EVZ/UFG 

                                Presidente da Banca 

 

 

__________________________________________________ 

Profª. Drª. Claudia Peixoto Bueno - UEG 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Rolando Romero Mazzoni – EVZ/UFG 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 
 
Essa dissertação é para meus pais, João Antônio de Oliveira e Heloisa Helena 

Vieira de Oliveira. Pelo amor, carinho, atenção e pelo incentivo que recebi em 

toda minha vida. Pela lição que me deixaram que é com muito esforço e 

dedicação que se constrói algo. Sou uma pessoa privilegiada por ter vocês como 

meus pais. 

 
 
  



v 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

A Deus, pai e todo poderoso, por estar concluindo esta etapa em minha vida. 

 

Ao Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA) e a Escola de Veterinária e Zootecnia 

da UFG por me fornecer condições e estrutura para conclusão desta dissertação. 

 

Ao meu orientador Prof. Dr. Albenones José de Mesquita, pelo apoio, pela 

paciência e pela disposição em me ajudar e ensinar nestes últimos anos. 

 

Aos meus co-orientadores Prof. Dr. Antonio Nonato de Oliveira e a Prof. Dr. (a) 

Cíntia Silva Minafra e Rezende, pela compreensão e pela colaboração. 

 

A Prof. Dr. (a) Iolanda A. Nunes e ao Dr. Rolando Romero Mazzoni pelo apoio 

dado nesta reta final e pela gentileza em contribuir na execução deste trabalho. 

 

Aos funcionários do laboratório de Microbiologia de Alimentos pela atenção dada. 

 

Aos meus colegas de pós-graduação, pelo convívio e experiência compartilhada 

nestes últimos anos. 

 

Enfim, a todos que contribuíram de forma direta ou indireta para conclusão deste 

trabalho.  

 
  



vi 

 

RESUMO 
 
 

Subprodutos comestíveis são conceituados como qualquer parte comestível de 

valor econômico, exceto a carcaça limpa, derivada do abate de animais de corte. 

Representa de 20 a 30% do peso vivo de bovinos e suínos e de 5 a 6 % em aves. 

Têm importância destacável tanto em relação à saúde pública como econômica. 

São exemplos, de miúdos: coração, fígado, miolo, rins, língua, estômago e 

intestino, carne industrial, mocotó, sangue, rabada, pele e gordura, além de 

outros, provenientes de bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Objetivou-se com 

presente estudo avaliar a qualidade bacteriológica dos miúdos de bovinos, fígado, 

rúmen e carne industrial, submetidos ao congelamento com ou sem resfriamento 

prévio. Foram coletadas 30 amostras após o abate, amostras quentes, e 30 após 

o congelamento em túnel estático com e sem resfriamento prévio, perfazendo um 

total de 90 para cada miúdo. As amostras dos miúdos selecionados foram 

submetidas à análise de contagem padrão em placas de microrganismos 

mesófilos aeróbios estritos e facultativos viáveis, com adaptações, e à contagem 

padrão de microrganismos psicrotróficos aeróbios estritos e facultativos viáveis. 

As qualidades bacteriológica e sensorial de 22 rumens congelados diretamente 

foram consideradas inadequadas. A média da contagem de microrganismos 

mesófilos expressas em log das UFC/g de rúmen congelado foi 5.09 e a média da 

contagem de microrganismos psicrotróficos expressas em log das UFC/g de 

rúmen congelado foi 3.42. Em decorrência destes resultados foi realizada uma 

segunda etapa de colheita de amostras a partir de rumens não resfriados e 

submetidos diretamente ao congelamento em túnel contínuo. A avaliação 

bacteriológica revelou que os processos de resfriamento seguido de 

congelamento, congelamento direto, podem ser aplicados, indistintamente, para 

miúdos como o fígado e a carne industrial. Revelou também que para o rúmen, 

não é recomendável a aplicação do processo de congelamento em túnel estático 

sem resfriamento prévio. 

 

Palavras-chave: subprodutos comestíveis, miúdos bovinos, qualidade 

bacteriológica, resfriamento e congelamento.  
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ABSTRACT 

 

 

Eating sub product is any eating part with economic value, except the clean 

carcass, derived from beef cattle slaughter. It represents 20 to 30% of the alive 

weight of bovines and swine and 5 to 10% in birds, with highlighted importance in 

economy as well as public health. We can mention as examples: heart, liver, core, 

kidneys, tongue, stomach and intestine, industrial meat, shin cow, blood, oxtail, 

skin, fat besides others from bovines, swine, ovine and caprine. The objective of 

this work was to evaluate the bacteriologic quality of the bovines viscera liver, 

rumen and industrial meat, submitted to freezing, with or without previous cooling. 

It was collected 30 samples after the slaughter, hot sample, and 30 after the 

freezing in static tunnel, with and without previous cooling, making up to a total of 

90 samples for each viscera. The samples of the viscera selected were submitted 

to analysis of standard counting in plaques strict and viable optional aerobic 

mesophylls microorganisms, with adaptations, and to standard counting in strict 

and viable optional aerobic psicrotrofi microorganisms. It was found that the 

bacteriologic and sensory qualities of 22 direct frozen rumen were not acceptable. 

The count average of mesophilic microrganisms expressed as the log of UFC/g of 

frozen rumen was 5.09 and the mean psychrotrophic microrganisms count 

expressed as the log of UFC/g of frozen rumen was 3.42. In light of the 

circumstance it was performed a second picking of samples from non-cooled and 

submitted to freezing in continuous tunnel. Related to microbiologic evaluation it 

was shown that the cooling and freezing, and freezing processes can be 

applied,non-distinctively, to viscera such as liver and industrial meat. As to the 

rumen, it not recommended the application of the process of freezing in static 

tunnel without previous cooling. 

 

Key words: eating sub products, bovines viscera, bacteriologic quality, cooling and 

freezing. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O sistema agroindustrial da carne bovina envolve desde ações 

relacionadas ao fornecimento de insumos para criação de animais, até o abate, 

industrialização e distribuição da carne e subprodutos. No Brasil, este setor 

representa uma importante atividade na economia (TONINI, 2008). 

Na indústria frigorífica brasileira, a carne constitui o item de maior valor 

econômico tendo assim incorporado várias tecnologias em seu processamento. 

No entanto, um ponto chave para aumentar ou melhorar a lucratividade dessas 

empresas é o aproveitamento dos subprodutos do abate (SANTIAGO, 2006).        

Subprodutos são tudo aquilo de valor econômico, com exceção da carne, 

que se pode obter de um animal durante o abate. O aproveitamento integral dos 

subprodutos, por meio do processamento e industrialização, sem dúvida reveste 

de grande importância econômica, pois o valor comercial de uma carcaça, às 

vezes, não é suficiente para cobrir as despesas de abate, deixando aos 

subprodutos a incumbência de equilibrar a balança econômica e comercial dos 

estabelecimentos de abate de bovinos (COAN, 2012). O processamento integral 

dos subprodutos permite aproveitar melhor as proteínas de alta qualidade, além 

de vitaminas e minerais e reduz o impacto ambiental (SANTIAGO, 2006). 

Segundo BRASIL (1952), os subprodutos cárneos são agrupados em dois 

importantes grupos: comestíveis e não comestíveis. Os subprodutos comestíveis 

são os órgãos e as vísceras dos animais de açougue, utilizados na alimentação 

humana como por exemplo miolo, língua, coração, fígado, rins, rúmen, retículo, 

mocotós, rabada, além de outros, enquanto que os subprodutos não comestíveis 

são todo e qualquer resíduo devidamente elaborado, a exemplo das farinhas 

usadas na alimentação animal como por exemplo a de carne, sangue, ossos, 

além de outras e demais subprodutos que podem ser utilizados como fertilizantes, 

além da bile, do óleo de mocotó, cerdas, crinas e pelos, chifres, cascos, tendões e 

vergas. 

Segundo TONINI (2008) os miúdos de bovinos exportados são constituídos 

por miudezas comestíveis de bovinos, frescas, refrigeradas ou congeladas além 
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de partes salgadas ou em salmouras, secas ou defumadas, e na forma de 

farinhas comestíveis.  

CAMPBELL & KENNEY (1994) incluíram um terceiro grupo a esses dois, o 

grupo dos subprodutos opoterápicos cujo principais exemplos são o sangue 

(plasma) e algumas glândulas como o pâncreas, a tireóide e as tonsilas.  

Relativamente à qualidade muitos miúdos oferecidos ao consumo humano 

podem apresentar elevada contaminação microbiológica. Portanto, podem 

apresentar curta vida de prateleira quando comercializados como produtos 

refrigerados (GILL & JONES, 1992). Poucos estudos têm tratado do nível de 

contaminação e os tipos de bactérias presentes em miúdos (SELVAN et al., 

2007).  

SHERIDAN & LYNCH (1988) estudaram a influência do processamento e 

da refrigeração sobre o número de bactérias de miúdos bovinos, constatando que 

são geralmente produtos com baixa qualidade microbiológica.  

A contaminação dos subprodutos constitui uma perda econômica para a 

indústria de carne e pode também conduzir a problemas de saúde pública. 

Portanto, o processamento higiênico dos subprodutos comestíveis torna-se 

essencial para a segurança dos alimentos (SELVAN et al., 2007). 

Na literatura atual, poucas informações encontram-se disponíveis sobre a 

composição química e microbiológica de vísceras bovinas e são referidas, 

principalmente a rúmen e retículo (SANTIAGO, 2006). Segundo SELVAN et al., 

(2007) a maioria dos estudos lidam com a microbiota de carcaças sendo poucos 

os relatos  sobre a microbiota dos órgãos e vísceras. 

Neste sentido, torna-se necessário desenvolver trabalhos que deem ênfase 

ao impacto econômico dos órgãos e vísceras comestíveis nos sistemas de 

produção e nas qualidades físico-químicas, sensoriais e microbiológicas. Para 

SANTOS et al., (2005) as pesquisas devem ser direcionadas à determinação do 

valor nutricional dos componentes comestíveis não constituintes da carcaça, 

priorizando seus conteúdos de ácidos graxos saturados e colesterol, juntamente 

com o desenvolvimento de tratamentos que melhorem a estabilidade 

microbiológica dos produtos. 

 Diante do exposto e tendo em vista a ausência de legislação específica 

relativa à contaminação bacteriana de miúdos, objetivou-se com este estudo 
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avaliar a qualidade bacteriológica dos subprodutos comestíveis de bovinos fígado, 

rúmen e carne industrial submetidos ao congelamento em túnel contínuo ou 

estático com ou sem refrigeração prévia.  

 O critério de seleção dos miúdos avaliados teve como base as diferenças 

na contaminação inicial, no tipo oco ou compacto e no processo de obtenção dos 

mesmos, ou seja: Fígado, teoricamente sem contaminação inicial em seu interior. 

Rúmen, originalmente contaminado e submetido a vários processamentos para 

redução da carga microbiana. Carne Industrial, manipulação excessiva, portanto 

sujeito a possíveis contaminações.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 
 

 Avaliar a qualidade bacteriológica dos subprodutos comestíveis de 

bovinos - fígado, rúmen e carne industrial - congelados em túneis contínuos ou 

estáticos com ou sem refrigeração prévia. 

   

2.2 Objetivos específicos 
  

 Comparar os resultados da carga bacteriana dos subprodutos 

comestíveis submetidos a congelamento com refrigeração prévia e, congelados 

diretamente em túnel estático ou continuo, sem refrigeração prévia;  

 Acompanhar o processo de refrigeração dos subprodutos 

comestíveis até atingir 10ºC, no centro térmico, em processo realizado em câmara 

de refrigeração em temperatura ≤ 5ºC; 

 Acompanhar o processo de congelamento – utilizando dois grupos 

experimentais, ou seja, congelamento com ou sem refrigeração prévia – no centro 

térmico dos miúdos até atingir –12ºC, em túnel estático com temperaturas 

inferiores a -25ºC.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1 Obtenção de Carne Industrial 
 
 

Conceitua-se carne Industrial como a matéria prima obtida de carcaças de 

animais abatidos e destinada para fins industrias (produtos de salsicharia, 

conservas, etc). São obtidas na sala de matança, a partir de carcaças 

examinadas e liberadas pelo serviço de inspeção (PRATA & FUKUDA, 2001). 

Segundo os mesmos autores, deve ser feita uma limpeza em água morna 

corrente visando a retirada de coágulos sanguíneos, aponevroses, linfonodos, 

cartilagens, glândulas de secreção interna (supra-renais, próstata, timo), 

glândulas de secreção externa (glândulas salivares como a parótida submaxilar, 

bucais, labiais, etc) fragmentos de órgãos (pênis, uretra, fígado, traquéias, 

pulmões, pavilhão auricular) e fragmentos ósseos. A lavagem é feita sob chuveiro 

em água corrente, preferencialmente morna, ou através de centrífugas. 

Posteriormente são embaladas em sacos de polietileno ou na própria forma 

(protegida com plástico) e submetidas ao congelamento, estocagem e expedição 

ou industrialização. 

São exemplos de matéria prima para carne industrial: Pilar do diafragma – 

lombinho, Diafragma – fraldinha, Músculos mastigadores – masseteres e 

pterigoides, Músculos temporais – carne da cabeça, Músculos da raiz da língua, 

Músculos cervicais – carne da sangria, Esôfago – carne da garganta, Músculos da 

região bucal – bochecha branca ou beiços, Retalhos ou aparas de carne – carne 

proveniente de repasses de ossos na desossa e Carne da faringe – músculos 

adjacentes da região faringeana (PRATA & FUKUDA, 2001). 

A cabeça, como a parte mais baixa do animal durante os estágios iniciais 

de abate, representa um risco particular de contaminação a partir de outras partes 

da carcaça por respingo, drenagem de água de superfície e contato com 

operadores e superfícies (GILL et al., 1999). A ocorrência e o número de 

Enterobacteriaceae na carne da cabeça é um indicador efetivo de higiene e 

qualidade, particularmente em relação à contaminação de origem fecal 

(TORNADIJO et al., 2001). Por exemplo, a contaminação da carne da cabeça 
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com E. coli O157:H7 (GILL et al., 1999). Uma vez na superfície da carcaça, o 

patógeno pode espalhar-se durante as operações de manuseio e corte para 

aparas de carne e carne da cabeça (GILL & MCGINNIS, 2000). Igualmente, 

CARNEY et al., (2006) indicaram que o produto final contaminado representa o 

mais alto risco para os consumidores.  

 

3.2 Obtenção de Miúdos Bovinos 
 

Consideram-se miúdos os órgãos e vísceras dos animais de açougue 

utilizados na alimentação humana (LIMA, 2007). Comercialmente, os estômagos 

de bovinos, sobretudo o rúmen e o retículo, são também considerados miúdos 

(PARDI et al., 2006). 

Os órgãos e vísceras são obtidos na sala de matança, a partir de carcaças 

examinadas e inspecionadas. Em seguida, são processados e carimbados de 

acordo com sua utilização futura, ou seja, consumo humano ou industrialização, 

na forma de, por exemplo, ração animal, fertilizantes, graxa (COAN, 2012). 

De modo geral o preparo de miúdos consiste numa limpeza, na qual 

retiram os tecidos aderentes, linfonodos, glândulas, ossos, gorduras excedentes e 

vasos quando presentes. Em seguida faz-se uma lavagem em água corrente, 

escorrimento, embalagem, resfriamento e congelamento (LIMA, 2007). 

O toalete dos miúdos deve ser procedido com o máximo cuidado a fim de 

serem excluídas matérias primas de qualidade inferior como as glândulas 

salivares, amigdalas, ovários, baço, glândulas endócrinas em geral, linfonodos, 

hemolinfáticos, proibidas pela legislação vigente, inclusive as condenadas por 

problemas higiênico-sanitários (PRATA & FUKUDA, 2001). 

Órgãos destinados ao consumo humano devem ser processados e 

embalados, com todos os dados e dizeres exigidos pela legislação vigente, 

principalmente preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 

de 11/09/1990): nome correto do produto, procedência, fabricante, data de 

produção e/ou embalagem, temperatura de conservação, prazo de validade, peso 

bruto, peso líquido, composição (COAN, 2012). 
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É obrigatória a carimbagem dos miúdos após a lavagem, seguida 

imediatamente pelo congelamento ou resfriamento em caso de comércio local, 

não permitindo a retenção na seção; dispensa-se o carimbo para peças 

embaladas e rotuladas individualmente (BRASIL, 1995).  

A seguir são descritos os principais órgãos e vísceras e suas implicações 

no consumo humano e industrialização (PARDI et al., 2006). 

O fígado é obtido no ato da evisceração na sala de matança, inspecionado 

e conduzido, por meios adequados, à seção de miúdos. Lava-se o órgão em água 

potável hiperclorada, fria e corrente, procedendo-se em seguida o escorrimento e 

a embalagem. Os fígados são geralmente embalados em massa, ainda quentes 

(GILL & HARRISON, 1985). Eles são submetidos à manipulação e limpeza 

adequadas, antes se serem entregues ao consumo ou encaminhados às câmaras 

frias (BRASIL, 1997). Indica-se a extração da vesícula a partir do colédoco, na 

própria sala de matança, logo após a evisceração, a fim de prevenir a 

contaminação pela bile. O acondicionamento dos fígados é realizado por meio de 

seu envolvimento, peça por peça, em polietileno e, depois de serem dispostos em 

caixas de papelão ou bandejas, são levados ao túnel de congelamento rápido e 

mantidos à temperatura de -25ºC. É de interesse destacar que esse miúdo requer 

várias horas para atingir a temperatura desejada e, enquanto as temperaturas 

quentes persistirem podem desenvolver uma microbiota dominada por 

Enterobacteriacea (GILL & PENNEY, 1984). 

Estudo realizado por GILL & DELACY (1982), sobre a deterioração de 

fígados ovinos, revelou que a biota deteriorante da superfície da víscera 

apresentou Pseudomonas, Acinetobacter e Enterobacter; e a biota de tecidos 

profundos apresentou Enterobacter e Lactobacillus. 

 O fígado tem uma série de empregos terapêuticos, como o uso de seu 

extrato visando ação antianêmica ou hematopoética. Obtém-se também dele a 

catalase. 

O coração é obtido na mesa de evisceração, são destacados dos pulmões 

e da traqueia e retirados do saco pericárdico. Após a inspeção sanitária, são 

conduzidos à seção de miúdos, onde realiza-se a toalete por meio da remoção 

inclusive dos segmentos remanescentes dos grandes vasos. A seguir, realiza-se 

a lavagem, faz o escorrimento e o acondicionamento em filme de polietileno. 
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Posteriormente, são colocados em formas ou caixas de papelão, congelados e 

estocados a -25ºC.  

Miolo (Encéfalo) é obtido pela abertura da caixa craniana com máquina tipo 

guilhotina. Retiram-se as meninges e procede-se a seleção dos miolos que não 

apresentam hemorragias intensas provocadas pelo processo de insensibilização, 

bem como esquírolas ósseas. Após a seleção, são lavados, em água corrente, 

escorridos e posteriormente acondicionados individualmente em filme plástico e 

levados ao túnel de congelamento em caixas de papelão ou em bandejas, sendo 

mantidos a -25ºC. 

Rins são liberados da gordura peri-renal e da cápsula e submetidos a 

inspeção, ainda preso à carcaça. Depois de retirados da carcaça, são conduzidos 

à seção própria onde são submetidos à toalete, lavagem em água corrente, 

escorrimento, envolvimento em sacos plásticos individuais e acondicionamento 

em caixas de papelão ou bandejas. Posteriormente são conduzidos ao túnel de 

congelamento rápido, onde são mantidos a -25ºC. 

Pulmões são eviscerados da caixa torácica, juntamente com a traquéia e o 

coração. Após a retirada do coração os pulmões são conduzidos à seção de 

miúdos, para a retirada da gordura e tecidos mediastinais, bem como os 

linfonodos e a traquéia. São lavados em água corrente, escorridos, envoltos em 

embalagem plástica, transportados ao túnel de congelamento rápido e, 

posteriormente, mantidos à temperaturas entre -18ºC e -25ºC. 

Línguas são obtidas a partir da secção à altura da laringe, são retiradas as 

armações ósseas (hióide), as porções gordurosas, as glândulas salivares e os 

linfonodos sublinguais e retrofaringeanos. São lavadas em água corrente ou em 

centrifugas, escorridas, carimbadas, envoltas em embalagem plástica e 

transportadas ao túnel de congelamento rápido, sendo mantidas à temperaturas 

entre -18ºC e -25ºC. 

Mocotós quando destinados à alimentação humana (consumo in natura ou 

industrializado), os mocotós - patas dianteiras ou traseiras - são obtidos na sala 

de matança, por meio da secção na altura da articulação carpo-metacarpiana e 

tarso-metatarsiana. Depois de liberados pela inspeção sanitária, em seção 

própria, são escaldados para retirada das unhas e raspados para retirada dos 

pêlos sendo, em seguida, lavados em água corrente e submetidos ao 
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escorrimento. Em função de sua maior resistência à degradação e de 

características próprias, podem ou não ser embalados em envoltórios plásticos e, 

dependendo da distância que forem comercializados, não exigem temperaturas 

excessivamente baixas. 

           A limpeza das caudas de bovinos prevê a remoção da gordura acumulada 

em sua base e a retirada da pele e vassoura. A seguir são lavados em água 

corrente e submetidos ao escorrimento. As caudas são divididas em 3 a 4 

porções que são acondicionadas em embalagem de polietileno, levadas ao 

congelamento rápido e mantidas à temperatura de -18ºC.  

A limpeza da medula prevê a remoção das meninges, a lavagem em água 

corrente e o escorrimento. Posteriormente são embaladas em polietileno, 

congeladas rapidamente e mantidas em temperaturas entre -18ºC e -25ºC. 

Apesar de proibido por legislação, o baço é consumido em vários países 

em virtude de seu expressivo valor nutritivo, seja do ponto de vista biológico-dado 

o teor em ácidos aminados – ou de sua digestibilidade e riqueza nutritiva, 

especialmente ferro. Pode ser usado também na alimentação de cães e gatos. 

São congelados em túneis e posteriormente estocados a -18ºC. 

Os estômagos bovinos são chamados comercialmente de buchos. Os mais 

consumidos são o rúmen e o retículo. Após incisão, o aparelho gástrico é 

esvaziado com o auxilio de água sob pressão e, em seguida, são lavados e 

pendurados em trilhamento aéreo. São transportados para máquinas rotativas 

apropriadas ou centrífugas especiais onde são submetidos à raspagem mecânica 

e lavagem em água quente, acrescida ou não de carbonatos ou hidróxido de 

sódio. Após a retirada do excesso de sebo e sujidades, são cozidos e 

branqueados por processos especiais, ou seja, cocção com fosfato trissódico por 

60 a 90 minutos e água oxigenada a 30 volumes. O RIISPOA (Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal) prevê também o 

uso de metassilicato de sódio, bem como o uso de cal ou sua combinação com a 

barrilha (carbonato de sódio ou potássio) ou outras substâncias aprovadas. 

Depois do escorrimento da água de lavagem, passam por um toalete final e são 

dobrados sobre si mesmos, embalados, congelados rapidamente e mantidos em 

temperaturas de -18ºC a -25ºC. O omaso (folhoso) pode ser submetido ao mesmo 

tratamento e aproveitado para fins indústrias (produtos de salsicharia).  
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O Quadro a seguir mostra o rendimento dos miúdos e glândulas segundo 

FELÍCIO (1988): 

 

Quadro 1. Rendimento dos principais miúdos e glândulas 

 

Miúdos e glândulas                                                                        peso em  
                                                                                                       
                                                                                                      (Kg) e (g)  
 

Fígado                                                                                         5 Kg 

Coração                                                                                    1,4 kg 

Língua                                                                                      1,2 Kg 

Rabada                                                                                     1,4 Kg 

Miolo                                                                                         0,4 Kg 

Rins                                                                                          0,7 Kg 

Pulmão                                                                                     2,4 Kg 

Pâncreas                                                                                               32 g 

Tireóides                                                                                               32 g 

Adrenais                                                                                                25 g 

Hipófise                                                                                                   2 g 

 
Fonte: FELICIO (1988) 
 
 

3.3 Frigorificação 
 
  
 O emprego do frio foi um dos processos pioneiros utilizados na 

conservação dos alimentos, tendo seu grande impulso no século XIX com o 

surgimento das primeiras máquinas para obtenção do gelo artificial e das 

primeiras instalações frigoríficas comerciais (GIACOMINI, 2004). 

 A utilização do frio na conservação de alimentos tem crescido 

progressivamente, de modo a torná-lo um dos processos mais utilizados 

atualmente (GIACOMINI, 2004). 

 Segundo SIGARINI (2004), todos os processos utilizados na conservação 

dos alimentos apresentam benefícios e limitações, mas a aplicação do frio 

industrial é um fator coadjuvante para o aumento de vida útil dos produtos 

cárneos.  



11 

 

 Os perigos para saúde pública devido à microbiota patogênica da carne 

bovina podem ser minimizados, caso os processos de refrigeração e temperatura 

de estocagem sejam aplicados e mantidos adequadamente (GILL, 1996). 

 A frigorificação, ou tratamento pelo frio artificial ou industrial, constitui a 

técnica mais generalizada de conservação de carnes, quer perseverando-as 

como recurso estacional, quer garantindo seu transporte à distância ou 

possibilitando seu uso interior na industrialização ou consumo. O rebaixamento da 

temperatura a níveis compatíveis, atua na inibição dos microrganismos da 

putrefação e no retardamento da atividade enzimática, aumentando assim o prazo 

de vida comercial das carnes. Independentemente do controle dos 

microrganismos responsáveis pela deterioração, o frio contribui também para 

prevenção das infecções e toxinfecções alimentares, em virtude da incapacidade 

da maioria dos agentes patogênicos crescerem em temperaturas situadas em 

torno de 4ºC (LIMA, 2009).  

 As carnes tratadas pelo frio industrial são denominadas como: carnes 

resfriadas, quando mantidas em temperaturas acima de 1ºC; carnes refrigeradas, 

quando mantidas a temperatura entre 0ºC e 1ºC, e carnes congeladas, quando 

tratadas e mantidas em temperaturas abaixo do ponto de congelamento (-1,5ºC) 

(BRESSAN & PEREZ, 2001). 

3.3.1 Refrigeração 
 

 O método mais utilizado para prolongar a vida útil da carne é a refrigeração 

(ROÇA, 2012). Esse processo é empregado quando se deseja estocar alimentos 

por períodos curtos (GIACOMINI, 2004). 

 A refrigeração consiste em baixar a temperatura a valores ligeiramente 

acima do ponto de congelamento (BOURGEOIS et al., 1994). 

 O princípio da utilização de baixas temperaturas é o retardamento da 

atividade microbiana, bem como as reações químicas e enzimáticas que causam 

alterações; a velocidade de tais alterações é diretamente proporcional à 

temperatura da carne (a relação não é totalmente linear e varia nas diferentes 

reações) (ROÇA, 2012). 
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 Ainda segundo ROÇA (2012), se a temperatura da carne é reduzida abaixo 

de -2ºC, o produto se congela, modificando seu estado físico e diminuindo a 

velocidade das reações químicas e enzimáticas. Na refrigeração, emprega-se 

temperaturas de 1 a 5ºC e no congelamento temperaturas inferiores a -2ºC.  

 A refrigeração detém o crescimento dos microrganismos termófilos e de 

muitos mesófilos - entre os quais inclui-se a maioria dos patógenos importantes 

nos alimentos - porque eles têm temperatura ótima de multiplicação superior à 

empregadas neste processo. A temperatura mínima de multiplicação da maioria 

dos microrganismos mesófilos é de 10ºC, ou seja, não representam problema 

sério, pois, durante a refrigeração, empregam-se temperaturas inferiores 

(PEREDA et al., 2007). 

 Os microrganismos psicrotróficos, que têm temperatura ótima de 

crescimento entre 25ºC e 30ºC, podem multiplicar a 5ºC ou em temperaturas 

inferiores. Portanto, são predominantes e os principais causadores de alterações 

nos alimentos refrigerados (carnes, peixes, leite, etc). Entre os gêneros mais 

importantes que contam com espécies de bactérias psicrotróficas, podem 

mencionar Pseudomonas, Alcaligenes, Erwinia, Corynebacterium e 

Flavobacterium. A maioria das leveduras e bolores também é psicrotrófica. 

Embora os tempos de geração desses microrganismos psicrotróficos sejam 

relativamente longos, seu metabolismo é bastante ativo em temperaturas de 

refrigeração (PEREDA et al., 2007). 

 Ainda segundo PEREDA et al., (2007), a proliferação dos microrganismos 

psicrotróficos faz com que as características organolépticas do produto sejam 

inaceitáveis antes que o crescimento de outros microrganismos menos 

psicotolerantes representem um risco sanitário para o consumidor. Durante 

muitos anos, pensou-se que os alimentos refrigerados eram seguros do ponto de 

vista microbiológico, considerando que as temperaturas inferiores ao intervalo de 

5ºC a 7,2ºC inibiriam a maioria dos microrganismos patogênicos de interesse em 

alimentos. Contudo, comprovou-se que alguns microrganismos patogênicos são 

capazes de proliferar em temperaturas de refrigeração (3ºC a 10ºC): Listeria 

monocytogenes, Aeromona shydrophila, Clostridium botulinum, Yersinia 

enterocolitica, Vibrio parahaemolyticus e Plesiomonas shigelloides. Essas 

bactérias patogênicas psicrotróficas podem desenvolver inclusive em alimentos 
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corretamente refrigerados, embora o façam lentamente e necessitam de tempos 

muito longos para alcançar contagens elevadas. Portanto, convém manter a 

temperatura de refrigeração o mais próximo possível de 0ºC. 

3.3.2 Congelamento 
 

 

Em temperaturas de congelamento, a carne alcança um estado que pode 

conservar durante um longo período sem modificações essenciais em suas 

características naturais, pois se impede imediatamente o começo dos processos 

de decomposição que, em circunstâncias normais, começam rapidamente 

(PLANK, 1963).  

Segundo POTTER & HOTCHKISS (1995), o congelamento pode conservar 

os alimentos por meses ou até anos se, apropriadamente embalados. O 

congelamento é indicado quando se deseja armazenar alimentos por longos 

períodos (GIACOMINI, 2004). 

 No processo de congelamento, as atividades microbiana e enzimática são 

paralisadas, bem como as atividades de reações químicas que são 

substancialmente reduzidas. O congelamento é um excelente método de 

conservação da carne porque as alterações são menores do que em qualquer 

outro método de conservação de alimentos (ROÇA, 2012). 

 Segundo EVANGELISTA (1998), o congelamento não ocorre 

uniformemente em alimentos de origem animal e vegetal devido a constituição 

química, física e biológica de cada um. Portanto, depende do teor aquoso do 

alimento e dos componentes nele dissolvidos. 

 O congelamento supõe a redução da temperatura do alimento, abaixo de 

seu ponto de congelamento. Em geral, na maioria dos alimentos, inicia-se a em 

temperaturas inferiores a 0ºC. Para a conservação a longo prazo, os alimentos 

normalmente são congelados e mantidos a -18ºC (PEREDA et al., 2007). 

 A velocidade do congelamento afeta as propriedades físicas e químicas do 

alimento. Assim, durante o processo lento, a temperatura do produto permanece 

próximo ao ponto de congelamento inicial durante muito tempo. Por outro lado, a 

água extracelular congela mais rapidamente que a intracelular, devido a menor 
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concentração de solutos. Além disso, durante o congelamento lento o período de 

cristalização (P.C.) é maior ocorrendo numerosos cristais de gelo extracelulares 

que se perdem facilmente como “gotejamento” durante o descongelamento. A 

velocidade de congelação está em torno de 0.05ºC/minuto. Durante o 

congelamento rápido, a temperatura do produto a ser congelado cai rapidamente 

abaixo do ponto de congelamento inicial. O congelamento rápido dos produtos 

cárneos causa menos efeitos prejudiciais do que o congelamento lento. A 

velocidade do congelamento rápido está em torno de 0,5ºC/minuto (ROÇA, 2012). 

 Grande parte dos microrganismos não multiplica abaixo de 0ºC, enquanto 

que leveduras poderão multiplicar até a -10ºC. O efeito do congelamento é uma 

pequena redução do número, seguido de um efeito prolongado e menos drástico 

de morte. Porém para certas bactérias o efeito da temperatura se dá pela simples 

inibição da multiplicação, até que surjam condições favoráveis para o 

desenvolvimento bacteriano (ROÇA, 2012).  
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3.4 Microrganismos Indicadores 
 
  
 A qualidade de um alimento pode ser avaliada por meio do controle de 

qualidade analítico até a execução de testes físico-químicos, químicos e 

microbiológicos no produto final. A condição higiênico-sanitária é um parâmetro 

aceito para determinação de qualidade microbiológica alimentar (LIMA et al., 

2007). 

 O alimento por si próprio é um meio de cultura excelente para a 

proliferação de microrganismos. Através destes microrganismos pode-se avaliar o 

grau e a procedência da contaminação, bem como o período previsto para o 

consumo do alimento antes da sua deterioração (CUNHA, 2006). 

 Os indicadores da qualidade microbiológica de produtos ou da vida de 

prateleira são microrganismos e/ou produtos do seu metabolismo, cuja presença 

em determinados alimentos e em certos níveis costuma ser utilizados para avaliar 

a qualidade, ou melhor, predizer a vida de prateleira do produto, ou ainda a 

segurança, neste ultimo caso, devido à presença de patógenos alimentares (JAY, 

2005). 

 Como exemplos de microrganismos indicadores podem ser citados aqueles 

que, segundo a ICMSF (International Comissition Microbiological Specifications 

for Foods), podem ser agrupados em: 

 a) microrganismos que não oferecem um risco direto à saúde: contagem 

padrão de mesófilos, contagem de psicrotróficos e termófilos, contagem de 

bolores e leveduras. 

 b) microrganismos que oferecem um risco baixo ou indireto à saúde: 

coliformes totais, coliformes fecais, enterococos, enterobactérias totais, 

Escherichia coli (SILVA, 2002).  

A maioria das bactérias é mesófila. A contagem deste grupo de bactérias 

inclui os microrganismos que crescem em aerobiose e em temperaturas de 

incubação entre 15ºC e 40ºC com temperatura média de 35ºC. Este tipo de 

contagem é amplamente utilizado em microbiologia de alimentos e é por meio 

dele que se pode determinar a qualidade bacteriológica do alimento examinado. A 

contagem de aeróbios mesófilos funciona, na realidade, como indicador de 

qualidade de alimentos. Este tipo de contagem fornece informações sobre a 
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eficácia da limpeza no processo de fabricação, o efeito da temperatura de 

conservação, o grau de alteração do alimento e, consequentemente, nos dá 

também informações sobre a vida útil dos alimentos (CARVALHO, 2004). 

Microrganismos psicrotróficos são deteriorantes que apresentam 

capacidade de multiplicação em temperatura de refrigeração (entre 0 a 7ºC), 

independentemente de sua temperatura ótima de multiplicação (ALMEIDA et al., 

2000; SANTANA et al., 2001; SORHAUG & STEPANIAK, 1997). Como 

multiplicam melhor em temperaturas moderadas, podem ser considerados como 

um subgrupo dos mesófilos capazes de desenvolver em temperaturas inferiores à 

mínima tolerada pela maioria dos mesófilos. Entre os psicrotróficos incluem 

bactérias gram-positivas e gram-negativas; aeróbias, anaeróbias e facultativas; 

móveis e imóveis; esporuladas e não esporuladas (CARVALHO, 2004). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

  

4.1 Local do experimento 

 

O experimento foi realizado num abatedouro sob Inspeção Federal, 

localizado no município de Goiânia e as analises realizadas no Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos e Água do Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA) da 

Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), durante os meses de junho e julho de 2011. 

 

 

4.2 Amostragem 
 

4.2.1 Carga bacteriana inicial dos miúdos 
 

Para conhecer a carga bacteriana inicial de cada miúdo foram coletadas 

amostras de, no mínimo, 500 g de cada miúdo, logo após o processo de abate. As 

amostras foram identificadas e acondicionadas separadamente em embalagens 

plásticas esterilizadas e transportadas sob refrigeração ao Laboratório de 

Microbiologia do Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA) para serem analisadas. 

Foram coletadas diariamente cinco amostras de cada miúdo, em seis dias 

alternados, totalizando 30 amostras para cada tipo de miúdo, ou seja, 90 

amostras no total. 

 

4.2.2 Congelamento com ou sem resfriamento prévio 
 

Os miúdos obtidos no fluxograma normal de abate (secção de miúdos) 

foram embalados em sacos de polietileno, acondicionados em caixas de papelão, 

congelados em túnel estático em temperaturas inferiores a - 25ºC e estocados em 

câmaras frias. As caixas de miúdos selecionadas para o experimento foram 

descongeladas em câmara de resfriamento com temperatura entre 0ºC e 4ºC. 
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Posteriormente, foram coletadas em condições de assepsia, amostras com peso 

mínimo de 500 g. Essas porções foram acondicionadas em sacos esterilizados e, 

sob condições de refrigeração transportadas ao Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos do CPA. Foram coletadas 30 amostras para cada miúdo e para cada 

grupo experimental - congelamento em túnel estático com ou sem resfriamento 

prévio - e outras 30 amostras de rúmen, sem resfriamento prévio e congeladas 

em túnel contínuo.  

4.3 Grupos experimentais 
 

4.3.1 Miúdos congelados com resfriamento prévio 
 

 Os miúdos foram selecionados aleatoriamente e distribuídos em prateleiras 

na câmara de resfriamento. A temperatura da câmara foi mantida entre 0ºC e 4ºC. 

A temperatura dos miúdos foi monitorada a cada 30 minutos até atingir 10ºC. 

Posteriormente, os miúdos foram embalados em sacos plásticos, lacrados, 

colocados em caixas - embalagem secundária - e devidamente identificados. As 

caixas foram transferidas para o túnel estático sob temperaturas inferiores a –

25ºC, permanecendo por 24 a 36 horas, controladas por meio de termógrafos. 

4.3.2 Miúdos congelados sem resfriamento prévio 
 

 Os miúdos foram selecionados de forma aleatória, embalados em sacos 

plásticos, lacrados, colocados em caixas - embalagem secundária - e 

devidamente identificados. As caixas foram diretamente transferidas para túnel 

estático sob temperaturas inferiores a –25ºC, permanecendo por 24 a 36 horas, 

controladas por meio de termógrafos.  
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4.3.2.1 Buchos congelados em túnel contínuo sem resfriamento prévio 
 

Após analisar os resultados bacteriológicos e sensoriais de 22 rumens 

congelados diretamente em túnel estático sem refrigeração prévia, constatou-se 

que a qualidade bacteriológica desse miúdo era inadequada. Em função disso, foi 

realizada uma segunda etapa de colheita de amostras a partir de rumens não 

refrigerados e submetidos ao congelamento em túnel contínuo, perfazendo um 

total de 30 buchos congelados diretamente.  

 

4.4 Análises Bacteriológicas 
 

Para obtenção da diluição inicial foram preparados 25 gramas de miúdo e 

homogeneizados em stomacher em 225 ml de salina peptonada. 

 

4.4.1 Contagem de microrganismos mesófilos aeróbios estritos ou facultativos 
viáveis 
  

Alíquotas de 1,0 ml das diluições decimais selecionadas foram transferidas 

para placas de Petri esterilizadas. Sobre o inóculo foram vertidos 15 ml do ágar 

padrão para contagem – PCA previamente fundido e resfriado a temperatura 

média de 45ºC ± 2ºC. Em seguida, realizou-se a homogeneização em constantes 

movimentos seguindo a forma do numeral oito. Após a homogeneização as 

placas foram mantidas em superfície plana até a completa solidificação do meio. 

Uma vez solidificado o ágar, as placas invertidas foram transferidas para estufas 

incubadoras bacteriológicas a 36 ± 1ºC por 48 horas. Após a incubação realizou-

se a contagem das unidades formadoras de colônias – (UFC) em placas que 

continham entre 25 - 250 UFC (BRASIL, 2003).    
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4.4.2 Contagem de microrganismos psicrotróficos 
  

 Alíquotas de 1,0 ml das diluições decimais selecionadas foram transferidas 

para placas de Petri esterilizadas. Sobre o inóculo foram vertidos 15 ml do ágar 

padrão para contagem – PCA previamente fundido e resfriado a temperatura 

média de 45ºC ± 2ºC. Em seguida, realizou-se a homogeneização em constantes 

movimentos seguindo a forma do numeral oito. Após a homogeneização as 

placas foram mantidas em superfície plana até a completa solidificação do meio. 

Uma vez solidificado o ágar, as placas foram transferidas para estufas 

incubadoras bacteriológicas a 7 ± 1ºC por 10 dias. Após a incubação realizou-se a 

contagem das unidades formadoras de colônias – (UFC) em placas que 

continham entre 25 - 250 UFC (BRASIL, 1993).    

 

4.5 Análise Estatística 
 

 Na ausência de legislação específica para carga bacteriana de miúdos, 

tomou-se como critério de avaliação dos métodos de processamento aplicados, 

os resultados das contagens, em UFC/g, obtidos dos miúdos descongelados, 

comparados aos resultados das contagens, em UFC, obtidos das amostras 

“Quentes”. Para tanto, foram calculados as médias e empregada a análise de 

variância para contaminação das diferenças entre os tratamentos. Foram 

utilizados os níveis de significância de 95 e 99% e o programa Progframa BioEstat 

5.0.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

5.1 Contagem de microrganismos mesófilos 
 
TABELA 1. Médias das contagens de microrganismos mesófilos expressas em log 

das UFC/g dos miúdos amostrados.  

 

 

 

Amostras 
Quentes 

 

Refrigeração 
e 

Congelamento 

Congelamento  
Direto 

Congelamento 
Túnel 

Contínuo 

RÚMEN 3.99a 2.39 b 5.09 c 3.91 a 
FÍGADO  3.13 a    2.76 a, c   2.66 b,c  
CARNE  3.27 a 3.15 a 3.10 a  

INDUSTRIAL     

 
 
Amostras Quentes: Amostras obtidas na sala de miúdos, antes da embalagem. 

Refrigeração e Congelamento: Amostras obtidas após o descongelamento dos miúdos 

refrigerados e congelados. 

Congelamento: Amostras obtidas após o descongelamento dos miúdos congelados diretamente, 

ou seja, sem refrigeração prévia. 

 

 5.1.1 Rúmen 
 

 Ao analisar a Tabela 1 verifica-se que a média da contagem de 

microrganismos mesófilos diminuiu nos rumens submetidos ao processo de 

Refrigeração e Congelamento (P< 0,01), em comparação à contaminação inicial 

das amostras “Quentes”. Segundo SANTIAGO (2006), o rúmen é um miúdo 

originalmente contaminado, e juntamente com o retículo, “in natura”, apresentam 

elevada contagem de microrganismos. De acordo com KAMRA (2005), o rúmen 

contém uma das mais variadas e densas populações microbianas conhecidas da 

natureza devendo ser submetido a vários processamentos para redução da carga 

microbiana. A refrigeração e o congelamento reduzem a temperatura dos 

alimentos visando prolongar seu período de conservação. A redução da 
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temperatura retarda o crescimento microbiano, devido a redução das atividades 

metabólicas, das reações químicas e enzimáticas e da perda de umidade 

(PEREDA et al., 2005). 

 Segundo COSTA (2010), quando uma população de microrganismos é 

submetida ao congelamento, somente uma parte desta população sobrevive. O 

número de sobreviventes no alimento quando completamente congelado situa-se 

entre os 40 a 90%. De acordo com JAY (2005), durante o congelamento, ocorre 

uma série de eventos que contribuem para destruição das células bacterianas tais 

como: formação de cristais de gelo - quando se esgota a água verifica-se a 

desidratação das células - aumento da viscosidade do material celular; redução 

de gases citoplasmáticos como o oxigênio e o dióxido de carbono; modificação do 

pH; alterações do estado coloidal da célula; desnaturação de algumas proteínas 

celulares, danos metabólicos em algumas células microbianas.  

 O processo de Congelamento Direto mostrou-se inadequado, pois, a média 

das contagens permaneceu elevada e o produto apresentou características 

sensoriais anormais. Isto deveu-se, provavelmente, à permanência das peças em 

elevadas temperaturas e por muito tempo, o que pode ter contribuído para 

manutenção ou até mesmo a multiplicação da microbiota presente. O 

resfriamento prévio é importante para a perda do calor sensível das peças o que 

já contribui para a diminuição da velocidade da multiplicação de mesófilos. Em 

razão deste resultado, foi aplicado aos rumens o processo de congelamento 

direto em túnel continuo. Quando comparadas com amostras “Quentes”, as 

amostras tratadas por este processo não revelaram incremento na contaminação 

por mesófilos. Mas quando comparadas com as amostras submetidas ao 

processo de resfriamento e congelamento as médias obtidas foram 

significativamente maiores (P< 0,01). 

 Verifica-se também na Tabela 1 que a média de contagem obtida nas 

amostras submetidas ao congelamento direto em túnel contínuo foi superior à 

média obtida para amostras submetidas à refrigeração e congelamento. Isto 

provavelmente ocorreu, porque o congelamento provoca uma redução do número 

de bactérias seguida de um efeito prolongado e menos drástico de morte. Para 

certas bactérias o efeito do resfriamento se dá pela simples inibição da 

multiplicação (ROÇA, 2012). Do ponto de vista da conservação dos alimentos, o 



23 

 

congelamento não deve ser considerado um meio de destruição de 

microrganismos. Assim a conservação do alimento depende do tipo de 

congelamento empregado, da natureza e composição do alimento, do tempo e 

temperatura de estocagem. Temperaturas de congelamento bastante baixas (-

20ºC) são menos prejudiciais para os microrganismos do que temperaturas 

médias (-10ºC). Microrganismos são destruídos em maior número a - 4ºC do que 

a -15ºC ou menos (JAY, 2005).  

 Verifica-se ainda na referida Tabela que a média das contagens das 

amostras “Quentes” não diferiu estatisticamente da média das contagens das 

amostras submetidas ao congelamento em túnel contínuo, revelando que este 

processo pode ser aplicado para rumens, mas há necessidade de monitoramento 

contínuo.  

 

5.1.2 Fígado 
 

Da análise da Tabela 1 pode-se também verificar que a média de 

contagem de mesófilos diminuiu para os fígados, no congelamento direto (P< 

0,01) quando comparadas com amostras “Quentes”. Por outro lado, a ANOVA 

não mostrou diferença entre os tratamentos Congelamento e Refrigeração e 

Congelamento Direto (P< 0,01). 

As médias das contagens de mesófilos no fígado foram menores que 

aquelas obtidas no rúmen, provavelmente porque trata-se de uma víscera 

compacta e originalmente menos contaminada. O fato de não ter sido observada 

diferença entre os tratamentos congelamento e refrigeração e congelamento 

direto, provavelmente deveu-se a fatores tais como tamanho, formato e peso da 

víscera, que por ser mais leve e possuir maior superfície de contato, troca calor 

com maior facilidade – perde calor sensível com maior rapidez – e, portanto, 

permanece pouco tempo em temperaturas que permitem a multiplicação desse 

grupo de microrganismo indicador.  

Os valores encontrados no presente trabalho são inferiores aos 

encontrados por TANAKA et al, (1997) que em trabalho semelhante, realizado na 
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cidade Bauru, verificaram que 100% das amostras de fígado analisadas 

apresentavam contagens de 10 5 UFC/g. SILVA (2002) em estudo realizado com a 

finalidade de se avaliar a correlação entre o sistema SimPlate e metodologias 

convencionais de análise microbiológica de alimentos, encontrou contagens em 

amostras de fígado bovino, abaixo do limite estabelecido como padrão máximo 

tolerado pelas duas metodologias, cujas análises geraram valores que variaram 

de 2,9 x 10 4 UFC/g ou ml e 3,8 x 10 4 NMP/g ou ml. Os valores encontrados por 

GOMES & FURLANETTO (1987) em amostras de fígado bovino, foram maiores 

aos encontrados até então, cujas análises revelaram valores que variaram de 4,5 

x 10 5 a 2,8 x 10 7 UFC/g.  

        

5.1.3 Carne Industrial 
  

Para carne industrial, não foi observada diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de contagens de mesófilos das amostras “Quentes” e 

as médias das amostras submetidas aos dois processos aplicados, ou seja, 

Refrigeração e Congelamento e Congelamento Direto (P< 0,01). 

 Para carne industrial, em se tratando de microrganismos mesófilos como 

indicadores, os dois processos de conservação foram eficientes. Segundo 

PEREDA et al., (2005) a aplicação do frio, nas duas importantes vertentes, 

refrigeração e congelamento, permite prolongar a vida útil dos alimentos, sejam 

frescos ou processados, durante períodos de tempo relativamente longos, com 

repercussão mínima em suas características nutritivas e sensoriais.   

 GONÇALVES et al., (2004) em pesquisa que avaliou amostras 

semelhantes as deste estudo, verificaram que a carne industrial apresentou 

baixos níveis de contaminação para coliformes totais, ausência de coliformes 

fecais, ausência de Salmonella e clostridios sulfito-redutores e ausência de 

Staphylococcus aureus. Estes resultados apresentaram-se em conformidade com 

a legislação vigente.   
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5.2 Contagem de microrganismos psicrotróficos 
 

TABELA 2. Médias das contagens de microrganismos psicrotróficos expressas 

em log das UFC/g de miúdo amostrado. 

 

 

 

Amostras 
Quentes 

 

Refrigeração 
e 

Congelamento 

Congelamento  
Direto 

Congelamento 
Túnel 

Contínuo 

RÚMEN 1.48 a 1.21 a 3.42 b 1.87 a 
FÍGADO 0.44 a 1.20 a 0.65 a  
CARNE 0.75 a 1.19 a 1.08 a  

INDUSTRIAL     

 
Amostras Quentes: Amostras obtidas na sala de miúdos, antes da embalagem. 

Refrigeração e Congelamento: Amostras obtidas após o descongelamento dos miúdos 

refrigerados e congelados. 

Congelamento: Amostras obtidas após o descongelamento dos miúdos congelados diretamente, 

ou seja, sem refrigeração prévia. 

 

 

5.2.1 Rúmen 
 

 Nota-se ao analisar a Tabela 2 que, para os psicrotróficos não houve 

diferença significativa (P<0,01) entre as médias de contagens quando os rumens 

foram submetidos ao processo de congelamento em túnel continuo. Nota-se 

também que não houve diferença entre a média de contagem tendo como 

parâmetro de comparação “amostras quentes”; quando estes miúdos foram 

submetidos ao processo de Refrigeração e Congelamento.  

 Vale lembrar que o processo de refrigeração aumenta a fase lag da curva 

de crescimento bacteriano e diminui a atividade enzimática, o que contribui para a 

conservação do produto. E, que o congelamento além de diminuir sensivelmente 

a atividade de água e a atividade enzimática, leva à injúria e morte celular. Isso 

explica, em parte, o motivo pelo qual o processo de resfrigeração e congelamento 

proporcionou uma redução na média de contagem.   
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 Entretanto, a diferença revelou-se estatisticamente significativa quando 

comparadas as médias de contagem obtidas nas amostras tratadas pelo processo 

de Congelamento Direto (P<0,05). Os resultados obtidos a partir de amostras 

submetidas ao Congelamento Direto indicaram que este processo é inadequado 

para o rúmen. Isto deveu-se, provavelmente, à contaminação inicial elevada e o 

fato de que os rumens podem ter permanecido por muito tempo numa faixa de 

temperatura ótima para a multiplicação dos  psicrotróficos, o que pode ter 

contribuído para manutenção ou até mesmo a multiplicação da microbiota 

presente. 

 

5.2.2 Fígado  
 

Quando comparadas as médias das contagens obtidas em amostras 

“Quentes” e os tratamentos Resfriamento e Congelamento e Congelamento 

Direto, nota-se na Tabela 2 que não foi observada diferença significativa entre os 

tratamentos aplicados e a média da contagem das amostras “Quentes” (P< 0,01). 

Nota-se também não foi observada diferença significativa (P< 0,01) entre os dois 

processos de congelamento. 

Apesar de ser congelado diretamente ou com resfriamento prévio, o fígado 

não apresentou diferenças significativas nos níveis de contaminação, 

provavelmente devido à ação do congelamento que destrói e/ou produz células 

bacterianas injuriadas. Durante o congelamento, a microbiota presente diminui 

consideravelmente, podendo aumentar se a operação de descongelamento não 

for realizada corretamente (COLLA & HERNÁNDEZ, 2003). Segundo GEIGES 

(1996), os principais fatores responsáveis pela morte ou injúria celular, durante os 

processos de congelamento, são: danos mecânicos as paredes celulares e 

membranas devido à formação de cristais intracelulares; perda do balanço 

eletrolítico resultante da desidratação e aumento da concentração de solutos 

devido à formação de gelo, podendo levar à desnaturação de proteínas; ruptura 

de membranas devido à máxima compressão e diminuição do volume celular e 

danos devido a processos de recristalização.  
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Segundo GILL & PENNY (1984), qualquer atraso no processo de 

refrigeração dos fígados após o abate pode aumentar o perigo para a saúde e 

diminuir a vida útil desses órgãos, independentemente da forma como eles são 

embalados.  

 

 

5.2.3 Carne Industrial 
 

Quando comparadas as médias das contagens obtidas em amostras 

“Quentes” e os tratamentos Refrigeração e Congelamento e Congelamento 

Direto, nota-se na Tabela 2 que não foi observada diferença significativa entre os 

tratamentos aplicados e a média da contagem das amostras “Quentes” (P< 0,01). 

Nota-se também não foi observada diferença significativa (P< 0,01) entre os dois 

processos de congelamento. 

 Apesar de ser congelada diretamente ou com resfriamento prévio, a carne 

industrial não apresentou diferenças significativas nos níveis de contaminação, 

provavelmente devido à ação do congelamento que destrói e/ou produz células 

bacterianas injuriadas. 

 Em princípio existem cinco fatores que podem causar danos as células 

durante o congelamento: a baixa temperatura; a formação de gelo extracelular; a 

formação de gelo intracelular; a concentração de solutos à medida que a água 

extracelular é progressivamente congelada como gelo puro; e a concentração 

intracelular de solutos à medida que a água celular migra para o congelamento e 

se concentra no meio extracelular. A baixa temperatura e a formação de gelo 

extracelular não são as únicas causas da destruição celular. Grande parte dos 

microrganismos pode permanecer viável após a desidratação, deste modo a 

concentração intracelular de solutos não é a principal causa de injúria microbiana. 

Mas o dano celular no congelamento se dá devido a formação de gelo intracelular 

e/ou a concentração de solutos extracelulares (LOWRY & GILL, 1985). 
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6. CONCLUSÕES 
 

Tomando-se por fundamento os resultados obtidos no presente estudo, 

pode-se concluir que: 

As amostras submetidas aos processos de congelamento com refrigeração 

prévia e congelamento direto em túnel contínuo apresentaram resultados 

bacteriológicos satisfatórios. 

Os processos de congelamento com refrigeração prévia ou sem 

refrigeração prévia podem ser aplicados, indistintamente, para miúdos como o 

fígado e a carne industrial. 

 Especificamente para o rúmen não é recomendável à aplicação do 

processo de congelamento direto em túnel estático sem refrigeração prévia. 

 O processo de congelamento direto em túnel contínuo pode ser utilizado 

satisfatoriamente para o rúmen.  
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