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RESUMO 

Com o objetivo de avaliar as características físico-químicas e microbiológicas de 

diferentes cortes de carne de jacaré do pantanal de dois produtores e 

comercializadas do município de Cuiabá – MT, foram adquiridas em 

estabelecimentos comerciais, oito amostras de carne congelada das marcas A e B, 

sendo quatro com osso e quatro sem osso, totalizando 16 amostras. Da mesma 

forma, foram adquiridas 5 amostras de carne resfriada a 4ºC, para avaliação da 

vida de prateleira. Foram feitas análises de pH, cor (sistema CIE L* a* b*) e 

concentração de água por descongelamento. Também se fizeram análises 

microbiológicas convencionais para identificação de Staphylococcus aureus, 

mesófilos aeróbios, psicrotróficos, coliformes totais e termotolerantes e Salmonella, 

sendo este último também analisado por técnica molecular de PCR (Reação em 

Cadeia pela Polimerase). Verificou-se que a cor, para o parâmetro L* do filé de 

lombo de ambas as marcas, apresentou valor de 44, 04 e a coxa, 43, 55. Para a*, 

no filé de lombo, os valores foram de 1,41 e para coxa de 4,22. De b*, a marca A, 

em ambos os cortes, obteve 0,35 e a marca B, 1,28. Quanto ao parâmetro C*, 

também para ambos os cortes da marca A, os valores encontrados foram de 3,67 

e para a marca B, de 2,99. O pH variou de 5,74 (filé de lombo de A) a 6,21 (filé de 

lombo de B). A concentração de água da marca A, do filé de lombo do 

estabelecimento 1 apresentou-se com 14,85% e a do estabelecimento 2, com 

16,51%, acima do que é preconizado para frango. A Marca B, apresentou 7,58% 

para o mesmo corte. Em relação à contaminação microbiológica da carne 

congelada, Staphylococcus aureus apresentou contagem de 2,01x104UFC/g na 

coxa da marca B e mesófilos aeróbios, de 3,13x104UFC/g no filé de cauda da 

marca B. A Salmonella apresentou-se em 100% (n=4) das amostras da marca B, 

tanto nas análises convencionais quanto nas de PCR. Já a vida de prateleira, 

desde o 1º dia, demonstrou contagem fora dos padrões nacionais e internacionais 

seguros, para Staphylococcus aureus. A contagem de mesófilos e psicrotróficos 

verificada na carne resfriada contribuíram para a diminuição da vida de prateleira 

da carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare).  
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ABSTRACT 

In order to assess the physico-chemical and microbiological characteristics of 

different meat cuts alligator swamp of two producers and marketed the city of 

Cuiabá - MT were in commercial establishments, eight samples of frozen meat of 

brands A and B, including four bone-four boneless, totaling 16 samples. Likewise, 

five samples chilled at 4 ° C beef were acquired for evaluation of shelf life. Analysis 

of pH, color (CIE L * a * b *) and water concentration were made by thawing. Also 

made conventional microbiological testing to identify Staphylococcus aureus, 

aerobic mesophilic, psychrotrophic, total and fecal coliforms and Salmonella, the 

latter being also analyzed by molecular PCR (Polymerase Chain Reaction by). It 

was found that the color for the L * parameter of seared loin of both brands, 

showed a value of 44, 04 and the thigh, 43, 55. * For in sirloin steak, values were 1, 

41 and the thigh of 4.22. B *, the mark A in both cuts, and the mark obtained 0.35 B 

1.28. As for the parameter C *, also for both cuts of the brand, the values were 3.67 

and Brand B, 2.99. The pH ranged from 5.74 (seared loin A) 6.21 (B loin fillet). The 

water concentration of brand A, fillet loin category 1 presented with 14.85% and 

category 2, with 16.51%, higher than what is recommended for chicken. A Brand B, 

showed 7.58% for the same cut. Regarding the microbiological contamination of 

frozen meat, Staphylococcus aureus count showed x104UFC 2.01 / g thigh brand B 

and aerobic mesophilic, 3.13 x104UFC / g in the tail of brand B. The Salmonella 

was presented in 100% (n = 4) samples of brand B, as in the conventional analysis 

of the PCR. Longer shelf life, from the 1st day showed count outside safe national 

and international standards for Staphylococcus aureus. The count of mesophilic 

and psychrotrophic verified in the refrigerated meat contributed to reducing the 

shelf life of meat caiman (Caiman yacare). 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A exploração comercial da carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) é uma 

atividade secundária recente, e que veio sempre atrelada à venda do couro do animal, 

tanto no mercado externo quanto no interno. No entanto, após a certificação da 

produção da carne pelo Sistema de Inspeção Federal, em 2007, a comercialização do 

produto ganhou novos rumos e se intensificou principalmente no mercado externo. 

Pesquisas têm demonstrado o potencial tecnológico da carne de jacaré do 

pantanal (Caiman yacare), não só no desenvolvimento de novos produtos, mas 

principalmente relacionadas às características nutricionais e sensoriais satisfatórias 

aos consumidores.  Nota-se que a carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) vem 

sendo comercializada em grandes redes de supermercados e em restaurantes 

(VICENTE NETO, 2005; RODRIGUES et al, 2007; FERNANDES, 2011; PIRAN, 2010). 

No entanto, os consumidores estão cada vez mais exigentes e conscientes em relação 

à qualidade e segurança dos alimentos, procurando alimentos com baixos teores de 

gordura, frescos e oriundos de uma produção sustentável.  

A carne de jacaré do pantanal apresenta baixo teor de colesterol, variando de 42 

a 47mg/100g de carne, o que a torna uma carne com excelente atratividade para o 

consumo (VICENTE NETO, et al., 2006). Apesar disso, como toda carne não 

convencional, o seu consumo vem apresentando algumas dificuldades, todas ligadas à 

cadeia produtiva da carne do jacaré do pantanal (Caiman yacare), entre elas, o padrão 

da qualidade da carne, os indicadores microbiológicos e a vida de prateleira da carne 

fresca. Diversas pesquisas têm descrito as qualidades físico-químicas e 

microbiológicas da carne no ambiente de produção. Entretanto, pesquisas que avaliam 

essas características em ambiente de comercialização, ou a vida de prateleira, são 

escassas (RODRIGUES et al., 2007; MORAIS, 2013). 

Produto de qualidade é aquele que apresenta fatores intrínsecos, como cor, 

sabor, aroma, textura, agradáveis e característicos, e informações no rótulo sobre sua 

origem e composição. A qualidade de um alimento como conceito subjetivo, está 

intimamente ligada a sua capacidade de atender às expectativas e necessidades do 

consumidor. Observa-se que o consumidor ao adquirir um alimento confia que o 

mesmo seja seguro e que não irá causar nenhum mal. No entanto, as carnes em geral 

estão muito envolvidas em surtos alimentares e podem causar doenças, as chamadas 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) (OPAS, 2001). 

Nesse cenário, qualquer risco a que o consumidor seja submetido devido à 

contaminação de alimentos, pode afetar a saúde da população e causar custos ao 
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poder público. Além disso, um produto contaminado trará problemas para a 

comercialização, tanto interna como externamente, influenciando na arrecadação da 

região, estado e país, com reflexos na indústria alimentícia. Assim, é importante o 

desenvolvimento de métodos de controle na produção de alimentos para garantir a 

qualidade dos produtos e resultar em alimentos seguros. Nesta linha, um dos métodos 

de controle é a conservação pelo uso do frio, submetendo os alimentos a ambientes 

controlados, refrigerados e congelados.  

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivos: avaliar as 

características físico-químicas e microbiológicas da carne de jacaré do pantanal 

(Caiman yacare) congelada, produzida por diferentes produtores e comercializada em 

diferentes estabelecimentos de Cuiabá/MT, Brasil, e também avaliar a vida de 

prateleira desta carne resfriada, sob o aspecto do desenvolvimento microbiano.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Pantanal e o jacaré do pantanal (Caiman yacare)  

O Pantanal é uma das maiores áreas alagáveis contínuas do planeta, cobrindo 

aproximadamente 140.000 km² da Bacia do Alto Paraguai, no Brasil, e foi reconhecido 

como Área Úmida de Importância Internacional pela Convenção de Ramsar. Em 2000, 

foi designado, pela UNESCO, reserva da biosfera, como Patrimônio Natural da 

Humanidade, ao oferecer condições únicas para a conservação da biodiversidade em 

conjunção com o desenvolvimento sustentável (HARRIS et al., 2005). 

De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, o Pantanal brasileiro é 

declarado Área de Patrimônio Nacional e o uso de seus recursos deve ser 

regulamentado por leis que garantam a proteção do ambiente (BRASIL, 1988). 

A Lei nº 8.830, denominada Lei do Pantanal, publicada em 21 de janeiro de 

2008, instituiu a política do estado de Mato Grosso que visa a gestão e a proteção da 

Bacia do Alto Paraguai com base nos princípios da sustentabilidade ambiental, 

econômica e social, de forma integrada com o estado vizinho de Mato Grosso do Sul, 

também pantaneiro, e a União (MATO GROSSO, 2008). 

O Pantanal brasileiro é um bioma caracterizado pela constante e periódica 

inundação de suas áreas, devido à baixa capacidade de drenagem do sistema hídrico 

da bacia do Alto Paraguai. Possui alta densidade de populações selvagens de várias 

espécies de vertebrados. Em relação à população de espécies nativas do Pantanal 

mato-grossense, inventários realizados pela Conservação Internacional revelaram 

densidades médias de 4,3 jacarés, 1,8 capivaras e 0,3 cervos por km² (LOURIVAL et 

al., 2000). Em estudo acerca da população de jacarés, Mourão (2000) encontrou uma 
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média de 1,25 jacarés/km², sendo considerada alta densidade, o que proporciona um 

enorme potencial para uso e manejo desses animais silvestres em cativeiro.  

O jacaré do pantanal (Caiman yacare) é um carnívoro da família Alligatoridae 

pertencente à ordem Crocodylia, gênero Caiman e espécie Caiman yacare. Difere dos 

crocodilos por apresentar focinho largo e arredondado, e os dentes ficam 

internamente, não aparecendo enquanto o animal mantém a boca fechada (PIRAN, 

2010). É um animal ectotérmico e semi-aquático, ou seja, em grande parte da vida os 

jacarés estão na água, mas se aquecem nas margens onde também constroem seus 

ninhos (AZEVEDO, 2009; CROCODILE SPECIALISTY GROUP, 2013). Natural da 

bacia do Rio Paraguai que banha os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

no Brasil, tem como habitat natural o Pantanal brasileiro, boliviano e paraguaio 

(PIRAN, 2010). 

Em condições naturais, os jacarés mais jovens alimentam-se basicamente de 

insetos, larvas e pequenos crustáceos e os adultos preferem peixes, répteis, aves e 

mamíferos (KLOSTERMANN, et al., 2005). Segundo Viana (2010), filhotes de jacaré-

de-papo-amarelo (Caiman latirostris), jacaré do pantanal (Caiman yacare) e jacaré-

tinga (Caiman crocodilus crocodilus) após uma semana de vida em cativeiro 

consomem alevinos de tilápia, carne bovina moída ou cortada em pedaços.  

Nas criações de crocodilianos com finalidade comercial e/ou conservacionista, 

chamados de zoocriadouros é utilizada ração para alimentação, na qual a parte 

proteica é constituída por subprodutos de origem animal, como vísceras bovinas in 

natura (50% de baço bovino e 30% de pulmão) ou, em menor escala, os subprodutos 

da avicultura e peixes (VICENTE NETO, 2005). A ração também é composta de 

farinha de sangue, farinha de carne e ossos, compostos calcários e farelo de arroz. É 

importante ressaltar que a escolha da alimentação em cativeiro está condicionada a 

fatores econômicos, de disponibilidade e qualidade de alimentos, bem como à taxa de 

crescimento (ALEIXO, 2000; MACIEL, 2001; FERNANDES, 2011). A dieta, 

normalmente, é fornecida uma vez ao dia, com quantidades variando de 10 a 20% do 

peso corporal do animal (COULSON e HERNANDEZ, 1983).  

2.2. Criação de jacarés em cativeiro 

A criação de jacarés em cativeiro é uma forma internacionalmente reconhecida 

para a preservação de espécies ameaçadas de extinção, além de ser uma atividade 

que traz resultados benéficos para a região pantaneira, no Brasil (COUTINHO, 2004). 

A cadeia produtiva da crocodilicultura vem se firmando no Pantanal, como uma opção 

atrativa e rentável para o produtor da região, desde o início dos anos 90, com a 
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publicação da Portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, nº126, de 13 de fevereiro de 1990, pela qual fica 

permitida a criação em cativeiro de jacaré-do-pantanal em dois sistemas: Ranching e 

Farming.  

O sistema ranching baseia-se na coleta de ovos da natureza, com 

acompanhamento e autorização do IBAMA e com posterior engorda de filhotes em 

cativeiro, as chamadas fazendas de jacaré (IBAMA, 1990). Busca-se uma taxa de 

coleta de ovos que seja considerada biologicamente sustentável e viável, assegurando 

a devolução de uma parte dos filhotes criados em cativeiro à natureza, após os 

animais atingirem um ano de idade. Investe-se na coleta, processamento e produção, 

sendo a reprodução realizada na natureza (VERDADE, 2004). A preferência para a 

coleta é que ocorra nas primeiras 24 horas da postura, pois neste estágio o embrião 

ainda não está aderido à membrana da casca, formando um ponto opaco, não 

havendo riscos dos ovos se romperem (PIRAN, 2010). 

Os ovos são encaminhados para as incubadoras a uma temperatura que varia 

de 30 a 33 °C e umidade de 99%, mas sem contato direto com água. Estudos afirmam 

que a temperatura utilizada durante a incubação contribui para a determinação do 

sexo do animal, sendo a temperatura de 31,5°C a que apresenta maiores 

probabilidades de eclodir macho (PIRAN, 2010).  

No sistema farming, os machos reprodutores são capturados na natureza e 

destinados a um cativeiro para efetuarem a postura e se reproduzirem. Estudos 

relatam que para cada 4 fêmeas, 1 macho é suficiente. Os ovos obtidos são incubados 

artificialmente e os passos subsequentes após o nascimento dos animais se 

assemelham aos do sistema de ranching (PIRAN, 2010). 

Há ainda o sistema chamado de Headstarting ou sistema aberto de produção e 

recria. É um projeto autorizado pelo IBAMA, por meio da Instrução Normativa nº 63, de 

março de 2005, que estabelece o uso comercial e sustentável do jacaré-do-pantanal 

(Caiman yacare) e permite o abate do animal em seu habitat natural. Os produtores 

protegem os ninhos da espécie contra os predadores naturais, garantindo sua 

incubação e eclosão. Após o nascimento, os filhotes são criados em um ambiente 

similar ao seu habitat, sendo alimentados pelas técnicas de atração com presas 

naturais do animal, ou seja, insetos e invertebrados. No prazo de 12 meses, os 

animais são identificados e devolvidos a natureza. Em contrapartida, os criadores têm 

o direito de capturar e abater jacarés que habitam sua fazenda. A cota limite é de 60% 

do total de animais recriados e soltos na área de manejo, e o abate deve ser realizado 
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em locais autorizados. Este projeto é restrito a fazendas de até 5 mil hectares, nos 

estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Brasil abrangendo, no máximo, cinco 

fazendas em cada  estado (FERNANDES, 2011).  

2.3. A carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) 

O grande interesse pelo jacaré do pantanal (Caiman yacare) sempre esteve 

relacionado à exploração do couro, com início por volta de meados do século XVIII, 

tendo seu auge nas décadas de 1950 e 1960 (VICENTE NETO, 2005; MOURÃO, 

2000). Devido a isso, grande parte das espécies de jacaré atingiu números 

preocupantes.  

Em 1975 foi assinado um acordo entre governos de 80 países para controlar e 

regulamentar o comércio de animais e plantas silvestres, que recebeu o nome de 

CITIES (PIRAN, 2010; ALEIXO, 2000). A exploração do couro de jacaré do pantanal 

(Caiman yacare), no entanto, continuou mesmo de forma ilegal, no mundo inteiro, 

principalmente nos Estados Unidos da América. A comprovação do comércio ilegal no 

Brasil deu-se em 1986, quando foram gerados mais de dez milhões de dólares no 

comércio de couro e dos outros produtos oriundos do jacaré. Conforme Silveira e 

Thorbjarnarson (1999), além da exploração ilegal do couro, o estado do Amazonas, 

Brasil, explorou a carne de jacaré, sendo considerado o maior produtor do mundo, e 

os destinos do produto eram os mercados do estado do Pará, Brasil e da Bolívia. Em 

2012, na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, Brasil, foram vendidas três 

toneladas de carne de jacaré, produzidas em uma reserva extrativista, ficando em 

cinco toneladas, a previsão para 2013 (G1, 2013).  

A carne de jacaré (Caiman yacare) deve provir de criadouros comerciais 

autorizados pelo IBAMA e seu uso deve ser regulamentado por normas de qualidade 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA e dos órgãos estaduais e municipais relacionados à 

qualidade de alimentos (FERNANDES, 2011). 

Coutinho (2004) afirmou que a cadeia produtiva mais organizada do jacaré do 

pantanal (Caiman yacare) está localizada no estado de Mato Grosso. Isto ocorre 

devido à organização dos criadores e da existência, estado do único frigorífico do 

Brasil com o Selo de Inspeção Federal (SIF), autorizado a comercializar os produtos 

de jacaré do pantanal (Caiman yacare) tanto internamente, quanto externamente 

(PIRAN, 2010). 
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A carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) até 2003 era considerada como 

um subproduto da produção de pele. No entanto, atualmente, a carne passou a ter 

valor e importância comerciais tão fortes como a pele do animal (PIRAN, 2010). 

O mundo está passando por profundas transformações, principalmente 

econômicas, culturais, sociais e tecnológicas, com novas tendências do mercado, que 

afetam, principalmente, o perfil do consumidor de carnes e o seu padrão de consumo, 

demonstrando um consumidor mais informado e exigente (SCHLUTER e LEE, 1999; 

REGMI e GEHLTHAR, 2001). 

Devido a isto, a carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) vem se 

estabelecendo ao longo dos anos como uma ótima alternativa no consumo de carnes, 

por apresentar variadas características nutricionais como: fonte proteica de alto valor 

biológico, alta digestibilidade, baixos teores de colesterol e de concentração de 

gordura, com presença dos chamados ácidos graxos poliinsaturados, o que torna esta 

carne um produto de alto potencial tecnológico e de grande valor comercial.  Em 

números, para Vicente Neto (2005), a carne é considerada magra apresentando em 

média 75% de água, 21 a 22% de proteína, 1-2% de gordura, 1% de minerais e menos 

de 1% de carboidratos. 

Em resumo, a carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) é atrativa aos 

consumidores uma vez que sua composição apresenta boa concentração de 

compostos benéficos à saúde, além de ser uma fonte alternativa ao consumo de 

carnes.  

 A tabela 1 ilustra a composição nutricional da carne de jacaré do pantanal 

(Caiman yacare) (PIRAN, 2010) 

Tabela1: Composição Nutricional da Carne de Jacaré do Pantanal (Caiman 

yacare) em 100 g do produto  

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA CARNE DE JACARÉ DO PANTANAL 

Porção de 100g 

Cortes Carboidratos Proteínas Lipídeos Gordura 

saturada 

Gordura 

Trans 

Valor 

Calórico 

(Kcal) 

Cauda 0 g 23,7g 0,54g 0,21g 0g 52,03 

Dorso 0 g 23,37g 0,40g 0,13g 0g 52,34 

Coxas 0 g 24,10g 0,34g 0,11g 0g 52,26 

Lombo 0 g 24,23g 0,29g 0,10g 0g 51,07 

Iscas 0 g 24,06g 0,41g 0,15g 0g 51,81 

Fonte: Instituto Federal de Cáceres/MT. Laudo 02/2008 (COOCRIJAPAN, 2008)  
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Vicente Neto (2005) avaliou o perfil de ácidos graxos em carne de jacaré do 

pantanal(Caiman yacare) oriundos de zoocriadouros e abatidos com peso médio de 

5,93 kg e relata valores médios baixos de ácidos graxos saturados (AGS), mirístico e 

altas de palmítico. Em relação aos ácidos graxos monoinsaturados, o autor descreve 

médias baixas de oleico, palmítico e eicosenóide. É bem sabido que a literatura 

descreve que os ácidos, palmítico (C16:0) e mirístico, (C14:0) elevam os níveis de 

lipoproteínas de baixa densidade e o  LDL-colesterol, conhecido como colesterol ruim,  

em maior proporção que o ácido esteárico (C18:0). O ácido láurico (C12:0) promove 

hipercolesterolemia, em menor quantidade que os ácidos, palmítico (C16:0) e mirístico 

(C14:0) (LIMA, 2000). 

Neste mesmo estudo o autor verificou que os ácidos graxos monoinsaturados 

(AGM), presentes na carne dos jacarés de zoocriadouro, possuíam grandes 

percentagens do ácido oléico (33,21%) e baixas porcentagens do ácido palmitoléico 

(3,61%) e do ácido eicoseinóico (3,62%), nos cortes estudados. Dentre os ácidos 

graxos poliinsaturados, as maiores percentagens foram do ácido linoléico que 

apresentou, em média, 12,97 %, seguido do ácido araquidônico. Os ácidos γ-

linolênico, α-linolênico, eicosapentanóico, docosatetraenóico e decosaexaenóico 

apresentaram porcentagens menores que 1 % na média dos cortes de cauda e dorso 

dos animais oriundos de zoocriadouros. Os AGM possuem características que 

comprovam que dietas balanceadas influenciam na queda das taxas de triglicerídeos e 

elevam as do HDL – colesterol, conhecido como o colesterol bom (LIMA, 2000). 

Azevedo, et al. (2009), determinou a composição centesimal da carne de jacaré-

do-papo-amarelo e, na carne in natura, constatou que o ácido graxo mais abundante 

na carne em questão foi o monoinsaturado octadecenóico (oléico), seguido pelo 

poliinsaturado octadecadienóico (linoléico), e pelo saturado hexadecanóico (palmítico). 

Os ácidos graxos saturados corresponderam a 28,5% do total de ácidos graxos, os 

monoinsaturados corresponderam a 42,5% e os poliinsaturados a 29,0% do total. 

Destacaram-se, no estudo, a elevada concentração do ácido graxo essencial linoléico, 

além da presença do α e γ linolênico, em menor concentração. Os ácidos graxos da 

série ômega 6 corresponderam a 27,4% do total e os da série ômega 3 a 1,55%. Isso 

demonstra a riqueza da carne do jacaré e os seus benefícios, já que estudos também 

comprovam a ação dos AGM na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT).  

Dados da FAO (2010) demonstram que, com o crescimento da população 

mundial que pode chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050, a demanda por alimentos 
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será cada vez maior. Exceto a carne suína, a mais consumida no mundo, em 2010 o 

consumo de outras carnes, como a de frango e a bovina foi de 5.560 mil toneladas. 

Dentre as carnes não convencionais, a carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) 

tem alcançado boa aceitação sensorial, além de possuir potencial tecnológico 

altamente promissor para a elaboração de derivados (ROMANELLI et al., 2002). 

2.4. Controle de qualidade e contaminação microbiológica  

O conceito de qualidade tem evoluído nas últimas décadas e adquiriu aos olhos 

da sociedade um papel especial. Além de ser um elemento chave na estratégia de 

negócios é um fator determinante da escolha do consumidor, principalmente quando 

está relacionado à escolha de alimentos (ALMEIDA, 1998). Mesmo em países 

desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde o alimento é considerado um dos mais 

seguros do mundo, estima-se que anualmente 76 milhões de pessoas sejam 

acometidas por algum tipo de doença de origem alimentar, levando a 325.000 

hospitalizações e 5.200 mortes (BRASIL, 2005). Conforme dados divulgados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), no estado do Paraná, Brasil, no ano de 2000, o custo 

médio por internação foi de R$ 471,59. Neste mesmo período, ocorreram 219 surtos 

de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs), nos quais 1000 pessoas foram 

hospitalizadas e, estima-se que 8.663 ficaram doentes. Desse modo, pode-se estimar 

que, no ano de 2000, o governo gastou R$ 1.870.000,00 somente com internações 

devidas às DTAs (BRASIL, 2005). 

Caracteriza-se como um surto de DTA o episódio em que duas ou mais pessoas 

apresentam doença semelhante após a ingestão de alimentos ou água, da mesma 

origem, e quando a evidência epidemiológica ou análise laboratorial apontam os 

alimentos e/ou água como veículos dessa doença (OPAS, 2001). No Brasil, de 2000 a 

2013, foram notificados ao Ministério da Saúde cerca de 8.746 surtos alimentares, 

com o acometimento de quase 160.000 pessoas, com média de 672 surtos por ano 

(BRASIL, 2013). Acredita-se que este baixo número de surtos no Brasil é resultado do 

baixo número de notificações ao sistema, ainda em implantação.  

Conforme a RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº 12/2001, DTAs, são 

aquelas causadas pela ingestão de um alimento contaminado por um agente 

infeccioso específico, ou pela toxina por ele produzida, por meio da transmissão dos 

microrganismos (BRASIL, 2001). Da mesma forma, o termo Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTA) é genérico, caracterizando também síndromes, geralmente 

acompanhadas por: anorexia, náuseas, vômitos e/ou diarreia. As DTAs são atribuídas 

à ingestão de alimentos ou água contaminados por bactérias, vírus, parasitas, toxinas, 
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príons, agrotóxicos, produtos químicos e metais pesados (BRASIL, 2005). Além dos 

sintomas de caráter gastrointestinal, podem ocorrer sinais em diferentes órgãos e 

sistemas, como por exemplo: meninges, rins, fígado, sistema nervoso central, 

terminações nervosas periféricas e outros, conforme o agente etiológico envolvido 

(OPAS, 2001). 

Aceita - se como conceito de alimento toda a substância que, captada do meio 

exterior, seja capaz de cumprir funções fisiológicas, psicológicas e sociais. Destacam-

se neste conceito as funções fisiológicas, as quais fornecem ao organismo energia de 

modo a formar e regenerar tecidos e fluídos (VICENZI, 2010). No entanto, o alimento 

precisa ser de qualidade e seguro para atender a estas especificações. A presença de 

microrganismos indicadores de contaminação nos alimentos é uma forma de apontar e 

avaliar a sua segurança. Microrganismos indicadores constituem grupos ou espécies 

de microrganismos que, quando identificadas em um alimento, traduzem informações 

sobre as condições higiênico-sanitárias do produto analisado: possíveis 

contaminações de origem fecal, a provável presença de patógenos ou a deterioração 

potencial do alimento (FRAZIER e WESTHOFF, 1993; FRANCO e LADGRAF, 2008). 

Entre os microrganismos indicadores devem ser destacados os psicrotróficos, 

mesófilos, coliformes termotolerantes e Escherichia coli, sendo os dois últimos 

indicadores de contaminação de origem fecal, (SILVA JÚNIOR, 2001). A quantificação 

de microrganismos mesófilos e psicrotróficos visa verificar a contaminação geral de 

um alimento e tem sido usada como indicador da qualidade higiênica dos alimentos, 

fornecendo também uma ideia sobre seu tempo de vida útil de conservação, bem 

como o grau de higiene também durante o processo de abate do jacaré do pantanal 

(Caiman yacare) (FRANCO e LANDGRAF, 2008). A ausência de cuidados higiênico-

sanitários que propicia a contaminação de alimentos tem sido motivo de preocupação 

de várias organizações e comissões internacionais, como a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 

International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF). 

Aspectos higiênicos sanitários são de grande importância e preocupação, pois 

abrangem questões de natureza social, econômica, política e de saúde pública, 

chegando inclusive a representar problema de segurança nacional, devido à possíveis 

doenças transmitidas por alimentos. 

Uma das formas de controle e prevenção destas DTAs, causadas pelo consumo 

de carnes, envolve a quantificação de microrganismos indicadores. A contagem total 

de aeróbios mesófilos em placa, também denominada contagem padrão em placa 
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(PCA), é o método mais utilizado como indicador geral de qualidade higiênico-sanitária 

dos alimentos. As bactérias aeróbias mesófilas são constituídas de espécies da família 

Enterobacteriaceae, dos gêneros Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, 

Streptococcus, dentre outros (SILVA, et al., 2001b). 

A União Europeia determina a enumeração de aeróbios mesófilos e 

enterobactérias, além de pesquisa de Salmonella, em carcaças bovinas, como 

medidas de verificação da qualidade microbiológica do processo de abate (UE, 2007). 

No Brasil, os padrões microbiológicos são seguidos de acordo com o mercado 

importador, e para o comércio interno os padrões são estabelecidos pela ANVISA, de 

acordo com a RDC nº12 de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). Em ambas as 

determinações o padrão é de ausência de Salmonella  em 25g do alimento/lote. 

Os microrganismos em alimentos são os fungos que constituem os bolores e 

leveduras e as bactérias. Esses microrganismos necessitam de condições favoráveis 

para sua sobrevivência, crescimento e multiplicação, os chamados fatores intrínsecos 

e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são as características inerentes ao alimento que 

favorecem as atividades dos microrganismos, como a atividade de água (Aa), o pH, o 

potencial de óxido redução, a composição química, a presença de determinados 

nutrientes ou fatores antimicrobianos naturais. Os fatores extrínsecos são os fatores 

ligados ao meio ambiente onde o alimento se encontra, como temperatura, atmosfera 

e umidade relativa. Destacam-se dentre todos os fatores que favorecem os 

microrganismos, a atividade de água, o pH e a temperatura (SILVA, et al., 2010d).  

Os alimentos considerados perecíveis são aqueles que possuem os fatores 

intrínsecos favoráveis ao desenvolvimento e crescimento bacteriano. A carne, de 

modo geral, e pescados são os alimentos mais importantes, já que apresentam a 

Atividade de água entre 0,98 e 0,99 e pH acima de 5,3, e com presença de altas 

concentrações de proteínas que são os nutrientes mais utilizados pelos 

microrganismos (SILVA JUNIOR, 2001; SILVA, et al., 2010d). 

 A qualidade de qualquer tipo de carne está intimamente ligada à concentração 

de glicogênio do músculo no momento do abate e tem uma grande influência nas 

reações bioquímicas post-mortem, que irão determinar o seu padrão de qualidade 

para o consumo e processamento. A quantidade do glicogênio muscular está 

relacionada à quantidade do ácido láctico formado e, consequentemente, do pH. As 

características e propriedades da carne dependem da velocidade do declínio do pH, já 

que muitos microrganismos necessitam de uma faixa de pH satisfatório para a sua 

sobrevivência e multiplicação (TABOGA et al., 2003).  
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A quantidade de ácido lático determinará o pH da carne e, quanto menor for o 

pH, menor a propensão de contaminação microbiológica. Os microrganismos que irão 

se desenvolver na carne são resultantes do meio onde os animais vivem antes do 

abate, e do seu manejo e manuseio após o abate (FORREST et al., 1979). 

O tecido muscular de animais sadios é considerado, em situações normais, 

estéril, livre da contaminação de qualquer microrganismo. Após o abate de qualquer 

animal e em decorrência de várias operações envolvidas na obtenção final de cortes, a 

carne passa a apresentar uma microbiota bastante variável, uma vez que pode se 

tornar sujeita a contaminações provenientes de diferentes fontes (LAWRIE, 2005). 

A contaminação microbiológica dos diversos tipos de carne ocorre 

principalmente durante o processamento e manipulação, como esfola, evisceração, 

processamento de cortes, embalagem, estocagem e distribuição dentro de um 

frigorífico e para pontos comerciais (FRANCO, 2010). A esfola se constitui em um 

ponto crítico do abate, tendo em vista as possibilidades de contaminação da superfície 

das carcaças a partir de microrganismos existentes na pele dos animais (FONTOURA, 

2006). 

Em relação à carne do jacaré, o estudo da contaminação de origem 

microbiológica é pouco relatado. Hoffmann e Romanelli (1998) em um estudo pioneiro 

para análise microbiológica da carne de jacaré determinaram a presença de bolores e 

leveduras, e de bactérias, Staphilococcus aureus e Salmonella. As bactérias citadas 

são consideradas indicadoras de más condições de higiene durante o processo 

produtivo da carne de jacaré. Salienta-se que na legislação brasileira ainda não foram 

definidos os padrões microbiológicos para este produto. 

2.4.1. Coliformes totais e termotolerantes  

O grupo de coliformes totais é composto por mais de vinte espécies 

pertencentes à família Enterobacteriaceae, capazes de fermentar a lactose com 

produção de gás, quando incubados a 35-37º C, por 48 horas. Os coliformes são 

bacilos gram-negativos e não formadores de esporos. A presença de coliformes totais 

nos alimentos não indica, necessariamente, contaminação fecal recente ou ocorrência 

de enteropatógenos (APHA, 2001). 

A presença de coliformes totais em alimentos processados é considerada uma 

indicação útil de contaminação pós-sanitização ou pós-tratamento térmico, indicando 

falhas higiênicas ao longo do processamento e armazenamento do produto ou 

deficiência do tratamento térmico, já que não são organismos esporulados. 

Atualmente, sabe-se, que o grupo dos coliformes totais inclui pelo menos três gêneros: 
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Escherichia, Enterobacter e Klebsiella, os quais incluem cepas de origem não fecal 

que chegam aos alimentos através da água, solo e vegetais. A enumeração de 

coliformes totais é utilizada para avaliar as condições higiênicas do produto, pois, 

quando em alto número, indicam contaminação decorrente de falha durante o 

processamento, limpeza inadequada ou tratamento térmico insuficiente (SILVA, et al., 

2010d).  

As bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes termotolerantes apresentam 

a capacidade de continuar fermentando a lactose com produção de gás, em 

temperaturas mais elevadas, de 45 ± 0,2º C. Essas bactérias foram, por muito tempo, 

denominadas “coliformes fecais”, pois se acreditava que sua origem era 

exclusivamente fecal. Dentre essas bactérias, o gênero predominante é a Escherichia, 

mas algumas espécies como Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter também são 

termotolerantes. 

A Escherichia coli está presente em densidades elevadas nas fezes de humanos 

e animais, e é associada à poluição fecal, enquanto que as outras espécies citadas de 

coliformes termotolerantes podem ter origem ambiental (WHO, 2011). Por esse 

motivo, o termo mais correto, aceito atualmente para esse subgrupo dos coliformes, é 

“coliformes termotolerantes”, e a E. coli é considerada o indicador ideal de 

contaminação fecal, mas são igualmente aceitáveis para esse fim os coliformes 

termotolerantes (UNITED KINGDOM, 2002; WHO, 2011). 

Segundo FRANCO e LANDGRAF (2008), em alimentos industrializados a 

presença de qualquer microrganismo do grupo coliforme indica processamento 

inadequado e/ou recontaminação pós-processamento, sendo as causas mais 

frequentes aquelas provenientes de matéria prima, equipamentos sujos ou 

manipulação sem cuidados de higiene, e também a proliferação microbiana que 

poderia permitir a multiplicação de microrganismos patogênicos e toxigênicos.  

2.4.2. Microrganismos mesófilos aeróbios e psicrotróficos  

Do ponto de vista de aproveitamento de oxigênio livre, os microrganismos 

podem ser classificados em: aeróbios restritos e facultativos, anaeróbios restritos e 

facultativos, aerotolerantes e microaerófilos, aqueles que necessitam de uma pequena 

quantidade de oxigênio (1 a 15%) (JAY, 2005). 

Em relação à temperatura, as possibilidades de alterações dos alimentos por 

microrganismos estão compreendidas numa faixa de temperatura que pode variar 

entre –15 a + 90 ºC. A classificação dos microrganismos ocorre conforme o seu 
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comportamento em relação à temperatura, em psicrófilos, psicrotróficos, mesófilos e 

termófilos (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

A Tabela 2 ilustra as temperaturas aproximadas de crescimento de alguns 

grupos de microrganismos: 

Tabela 2: Temperaturas de crescimento de alguns grupos de microrganismos 

GRUPO MÍNIMA (°C) ÓTIMA (°C) MÁXIMA (°C) 

Psicrófilos -15 a + 5 10 a 30 20 a 40 

Psicrotróficos -5 a +5 25 a 30 30 a 40 

Mesófilos 5 a 25 25 a 40 40 a 50 

Termófilos 35 a 45 45 a 65 60 a 90 

Fonte: VICENZI, 2010 (adaptado). 

A contagem total de aeróbios mesófilos em placas ou Contagem Padrão em 

Placas é o método mais utilizado para determinar as populações bacterianas em 

alimentos. Essa técnica não diferencia os tipos de bactéria e é utilizado para se obter 

informações gerais sobre a qualidade do produto, práticas de manufatura, condições 

de processamento, manipulação e vida de prateleira (SILVA, et al., 2010d; FRANCO e 

LANDGRAF, 2008). 

A utilização desta técnica deve ser criteriosa, já que alguns alimentos possuem 

naturalmente contagem alta de mesófilos, como por exemplo, os alimentos 

fermentados. Adicionalmente, como a maioria dos patógenos se desenvolve em 

temperatura ambiente, quanto maior for a contagem de aeróbios mesófilos maior é a 

chance desses alimentos de origem animal estarem contaminados por patógenos 

como Salmonella e Escherichia coli (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

Apesar de alguns microrganismos indicadores sugerirem a presença de 

contaminação patogênica, a maior parte dos patógenos de importância em saúde 

pública é de mesófila e estes não necessariamente, são causadores de doenças 

(FRANCO e LANDGRAF, 2008). A pesquisa efetiva de mesófilos é fundamental para 

garantir a segurança microbiológica de produtos cárneos e evidenciar os riscos que 

estes produtos podem representar para os consumidores, pois refletem a deficiência 

em qualidade higiênica da matéria-prima devido à aplicação de processo tecnológico 

inadequado, manipulação higiênica incorreta ou manutenção do produto em condições 

impróprias.  

Os microrganismos psicrotróficos são aqueles que crescem em alimentos sob 

refrigeração (4ºC a 8ºC), mas apresentam temperatura ótima acima de 20º C, 

conforme demonstrado na tabela 2. Bactérias psicotróficas são capazes de crescer em 

temperatura de 7±1º C no intervalo de 7 a 10 dias, independente da temperatura ótima 
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e são responsáveis por grande parte das alterações dos produtos, o que faz com que 

a vida comercial de diferentes tipos de carnes dependa tanto da conservação a frio ou 

sob congelamento, quanto do número de microrganismos presentes após a sua 

obtenção (VIEIRA e TEIXEIRA, 1997).  

Os microrganismos psicrotróficos que predominam nas carnes congeladas e 

resfriadas podem multiplicar-se, mesmo que lentamente, em temperaturas iguais ou 

inferiores a 0º C e são responsáveis por grande parte das alterações e deteriorações 

dos produtos, o que faz com que a vida comercial das carnes dependa tanto da 

conservação quanto do número desses microrganismos presentes após o 

processamento de alimentos. As principais espécies responsáveis pela deterioração 

de pescados são Alteromonas, Photobacterium e Vibrio. Podem-se citar ainda os 

gêneros Pseudomonas, Bacillus, Flavobacterium, Alcaligenes, Micrococcus, Listeria, 

Serratia, Corynebacterium e Clostridium. Jesus e Tenuta Filho (2005), em análise de 

“minced fish” e/ou o “surimi”, encontraram bactérias mesófilas e psicrotróficas ao final 

de 120 dias, abaixo dos níveis usualmente associados com a deterioração de pescado 

em experimento que avaliou a vida de prateleira deste produto. 

Cabe registrar que microrganismos psicrófilos são aqueles cuja temperatura de 

crescimento encontra-se na faixa de 0ºC a 20ºC, com ótimo entre 10º C e 30º C. A sua 

determinação avalia também o grau de deterioração de alimentos congelados e 

resfriados, alterando suas características sensoriais (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

2.4.3. Staphylococcus aureus 

O Staphylococcus aureus é uma bactéria patogênica que causa intoxicação 

alimentar provocada pela ingestão de toxinas formadas no alimento a partir da sua 

multiplicação no alimento. As toxinas produzidas são proteínas de baixo peso 

molecular, resistentes ao calor e as enzimas proteolíticas, ou seja, as gástricas (JAY, 

2005). 

A ingestão de uma dose de 1µg de alimento contaminado com S. aureus, pode 

provocar os sintomas da intoxicação que vão desde náuseas, dor de cabeça, vômitos, 

cólicas, diarreia aquosa, prostração e pressão baixa, até queda de temperatura. Os 

sintomas são percebidos quando o número de microrganismos atinge valores acima 

de 106 UFC/g do alimento (SILVA JUNIOR, 2001). 

Os sintomas podem se manifestar de 2 a 6 horas, ou seja, em um período muito 

curto após a ingestão do alimento. A bactéria é Gram positiva que possui a forma de 

cocos e com arranjo em forma de cacho de uvas. Como características são 

anaeróbios facultativos, catalase positiva e coagulase positiva, fatores que o difere das 
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demais espécies de Staphylococcus. É termolábil, sendo destruído facilmente pela 

pasteurização ou na cocção dos alimentos. 

As toxinas do Staphylococcus são altamente resistentes e a bactéria tem como 

temperatura ótima para o crescimento de 35 a 40º C e o pH ótimo no intervalo entre 

6,0 a 7,0. (SILVA, et al., 2010d). As enterotoxinas produzidas pelo S. aureus 

pertencem a uma grande família de toxinas pirogênicas produzidas tanto por bactérias 

do gênero Staphylococcus, como por Streptococcus. 

Estas toxinas podem causar choque tóxico e estão comumente associadas com 

intoxicações alimentares e diversas formas de alergias e doenças autoimunes 

(BALABAN e RASOOLY, 2000). Com base em métodos sorológicos, identificam-se 

sete enterotoxinas estafilocócicas, denominadas A, B, C1, C2, C3, D, E, G, H e I 

(DINGES et al., 2000). As enterotoxinas são proteínas simples, resistentes à hidrólise 

pelas enzimas gástricas e jejunais, e são estáveis ao aquecimento a 100°C durante 30 

minutos, não sendo inativadas totalmente pela cocção normal, pasteurização e outros 

tratamentos térmicos usuais. A enterotoxina do tipo A é mais frequentemente 

associada à gastrenterite estafilocócica (JAY, 2005). 

O gênero Staphylococcus inclui mais de 30 espécies, e aquelas de real interesse 

em alimentos estão listadas em 18 espécies e subespécies, sendo somente seis 

coagulase-positivas e estas, geralmente produzem nuclease termoestável (TNase) 

(JAY, 2005). Esse microrganismo tem como habitats naturais as orelhas, o nariz e a 

boca e são encontrados em 40 a 45% dos adultos. 

Este microrganismo contribui em grande parte com as intoxicações alimentares, 

e são disseminados pelas gotículas do espirro, tosse, assobio ou ao se assuar o nariz. 

Diante disso, nota-se que os manipuladores não devem provar alimentos com os 

dedos, devem usar lenços descartáveis ao assoar o nariz e lavar as mãos após o ato 

(NASCIMENTO, et al., 2000). 

A permanência de Staphylococcus aureus em alimentos constitui uma soma de 

falhas higiênicas e do ajustamento de fatores ambientais, como, por exemplo, a 

temperatura mal controlada (EVAGELISTA, 2001).  

Conforme dados da Secretaria de Vigilância da Saúde (SVS), do Ministério da 

Saúde, Brasil, entre 2000 a 2013, o Staphylococcus aureus é o segundo agente 

etiológico que mais causa surtos alimentares (n=763), ficando atrás somente da 

Salmonella. Os principais alimentos envolvidos na contaminação pelo microrganismo 

são os pescados, leite cru, produtos de laticínios, principalmente queijos, produtos 
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cárneos, massas, produtos de confeitaria, preparações à base de frango, ovos e 

outros, especialmente os muito manipulados (BRASIL, 2013).  

2.4.4. Salmonella  

Salmonella é considerada o principal agente bacteriano causador das DTAs, em 

várias partes do mundo, inclusive no Brasil. De acordo com a SVS, do Ministério da 

Saúde, Brasil, comprova-se que houve 792 surtos alimentares em 2012. Um surto 

alimentar caracteriza-se quando duas ou mais pessoas apresentam os mesmos 

sinais/sintomas após ingerir alimentos e/ou água da mesma origem, ou um caso de 

doença rara. Entre os anos de 2000 a 2013 constataram-se mais de 10 mil doentes 

por causa alimentar, sendo a Salmonella o agente etiológico responsável pelos surtos, 

totalizando 39,39% (n=1522) dos casos (BRASIL, 2013). 

Os principais alimentos envolvidos nestes surtos foram carne bovina in natura 

(n=345), pescados e frutos do mar (n=85) (BRASIL, 2013). Nos EUA, por ano, são 

reportados cerca de 40 mil casos de salmonelose. A Food and Drug Administration 

(FDA) relata uma estimativa média anual de 2 a 4 milhões de casos (CDC, 1999; 

FDA/CFSAN, 2005). 

Greig e Ravel (2009) estudaram as DTAs ocorridas nos EUA, Canadá, União 

Européia (UE), Austrália, Nova Zelândia e em outros países. Deste estudo foram 

publicados relatórios de surtos identificados no período entre 1988 e 2007, de fontes 

governamentais e artigos científicos. No total dos relatórios, foram registrados 4.093 

surtos, dos quais 70% foram causados por Salmonella. Na Áustria, de um total de 606 

surtos alimentares registrados em 2005, 76% foram causados por Salmonella 

(VAILLANT, et al., 2005).  Na França, em 2005, a Salmonella foi a principal causa de 

hospitalização e de morte por gastrenterite bacteriana confirmada em laboratório 

(MUCH, et al., 2005). Na China, num período de 12 anos (1994 a 2005), foram 

identificados 1.082 surtos de DTAs com 57.612 pessoas infectadas e 51 óbitos 

notificados e dentre os agentes etiológicos investigados a Salmonella é a que causou 

o maior número de surtos, com 17% dos casos (WANG, 2005)  

A Salmonella é um microrganismo que se apresenta em forma de bastonetes 

curtos, Gram negativos, fermentadora de glicose com produção de gás, não 

esporulados, sendo anaeróbicos facultativos, oxidase negativa, lactose e sacarose 

negativa. Produzem H2S (exceção do sorotipo paratyphi e choleraesuis), não 

produzem urease, não crescem na presença de KCN, não utilizam o malonato e não 

produzem o indol. Pertencem à família Enterobacteriaceae, tendo como espécies 

Salmonella entérica e Salmonella bongori e mais de 2.500 sorotipos patogênicos para 
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o homem (FRANCO e LANDGRAF, 2008; SILVA, et al. 2010d; CDC, 1999). A tabela 3 

apresenta as espécies e números de sorotipos conhecidos para a Salmonella sp.. 

 
Tabela 3: Espécies pertencentes ao gênero Salmonella e número de sorotipos. 

Espécies  
 

Nº de sorotipos 

Salmonella entérica 2.573 
subsp. entérica 1.547 
subsp salamae   505 
subsp. arizonae     99 
subsp. diarizonae   336 
subsp. houtenae     73 
subsp. indica    13 
Salmonella bongori    23 

TOTAL  2.596 

FONTE: SILVA, et al., 2010d (adaptado); GUIBOURDENCHE et al., 2010 

O pH ótimo para a  multiplicação de Salmonella está entre 7,0 e 7,5 e a 

temperatura ideal encontra-se na faixa de 35ºC a 43°C, necessitando de atividade 

mínima de água de 0,94 (GASPAR et al., 1997; SILVA, et al., 2010d). 

A Salmonella está amplamente distribuída na natureza, sendo seu principal 

reservatório o trato intestinal do homem e animais de sangue quente, principalmente 

aves e suínos, exceto peixes, moluscos e crustáceos, os quais se contaminam após a 

captura e durante a manipulação (JAKABI et al, 1999). Em animais de sangue frio, a 

Salmonella entérica subsp. salamae, subsp. arizonae e subsp. diarizonae são mais 

frequentes (SILVA, et al., 2010d). 

Essa bactéria costuma ser dividida em 3 grupos: a Salmonella thyphi que causa 

a febre tifoide, a Salmonella paratyphi que causa a febre entérica e as demais 

Salmonellas que causam as enterocolites que se manifestam entre 6 a 48 horas e 

incluem febre, cólicas abdominais, dores de cabeça, diarreia, náusea e, às vezes, 

vômito. Nos animais, as manifestações clínicas são semelhantes às no homem, como 

a diarreia, febre e anorexia, podendo excretar elevados números de Salmonella nas 

fezes, leite e sangue (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

A bactéria Salmonella faz parte da microbiota do trato gastrointestinal de répteis, 

sendo estes considerados os principais reservatórios. Os principais alimentos 

envolvidos na transmissão da salmonelose são carnes, ovos mal cozidos, produtos de 

confeitaria a base de ovos crus, entre outros. 

Além disso, as rações e matérias-primas, principalmente as de origem animal, 

como as vísceras, apresentam, quase sempre, altas taxas de contaminação por 

Salmonella, mesmo quando tratadas quimicamente ou submetidas a processos 
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tecnológicos que conseguem diminuir a incidência, mas não a elimina (SILVA e 

DUARTE, 2002). 

A contaminação de produtos utilizados na alimentação animal pode contribuir 

para a manutenção do patógeno na cadeia alimentar. Um estudo realizado por 

Cardoso et al. (2008), com insumos da fabricação de rações para alimentação animal 

provenientes dos estados de Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, Brasil, 

num total de 513 amostras analisadas, constataram a presença de Salmonella em 60 

(11,7%) delas. Destas, 45 amostras (75%) foram enviadas para confirmação por 

sorotipagem em centro de referência. Quanto ao material analisado, a maior 

ocorrência de Salmonella foi observada em farinha de carne (31,66%) e farelo de soja 

(31,66%). Resíduo de soja, como cascas para adicionamento, farelo peletizado de 

soja, farinha de vísceras, milho, cascas e vagem de soja representaram os 36,68% 

restantes das amostras positivas.  

2.5. Características da carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) 

Vicente Neto et al. (2007) referem-se ao jacaré do pantanal (Caiman yacare) 

como uma ótima fonte de proteína de origem animal na alimentação humana por 

possuir alto valor biológico, alta digestibilidade e baixos valores de colesterol. Relatam 

ainda que os animais silvestres apresentam teores de colesterol inferiores aos teores 

encontrados em carnes de espécies domésticas. 

Azevedo et al. (2009) relataram que a carne de jacaré do papo amarelo (Caiman 

latirostris) in natura possui alto valor nutritivo, destacando-se a elevada concentração 

de ácido graxo linoleico que, comprovadamente, atua no controle das taxas de LDL 

colesterol e triglicerídeos (LIMA et al., 2000). Associadas a essas características, a 

carne de jacaré tem boa aparência visual e cor que varia do branco ao levemente 

rosa, tornando-a atraente aos consumidores. 

Vieira (2012) caracterizou o processo de rigor mortis do músculo Ilio-

ischiocaudalis de jacaré-do pantanal (Caiman yacare) com valores de pH inicial do 

músculo de 6,7 e final de 5,6, em 36 horas. Da mesma forma, o decréscimo gradual de 

temperatura da carcaça ocorreu conforme a evolução do tempo após a sangria e a 

velocidade de declínio do pH e o seu valor final refletem as características da glicólise, 

as quais são de fundamental importância na qualidade da carne. 

Todas essas características refletem o comportamento esperado durante o 

desenvolvimento do processo de rigor mortis. Esses valores corroboraram as 

observações realizadas por Taboga et al., (2003), em que o músculo da cauda de 

jacaré do pantanal (Caiman yacare) apresentou  pH inicial variando de 6,6 a 6,7, em 
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15 a 20 h com pH 6,0 e pH final variando de 5,5 a 5,7 em 36 a 48 h após a sangria. 

Vicente Neto (2005), avaliando o mesmo músculo, reporta valores de pH inicial de 6,7, 

após 24 horas de 5,7 e em 36 horas de pH 5,5.  

 O jacaré é considerado pela legislação brasileira como um pescado. A variação 

do pH do mesmo durante o rigor mortis é de curta duração, quando comparado com o 

de outros mamíferos. Um trabalho realizado com crocodilo do Nilo abatido a tiro 

determinou o pH final de 48h da cauda de 6,3 ± 0,18, caracterizando um procedimento 

não humanitário, apresentando uma carne com textura rígida, firme e seca (DFD) 

(HOFFMAN et al., 2000). 

A cor é um dos principais atributos de qualquer tipo de carne, pois a mesma é 

percebida pelo consumidor e a partir daí ele pode aceitar ou rejeitar o produto. Há 

várias formas de se avaliar a cor de um alimento e uma delas utiliza a medição pela 

reflexão da luz no alimento sendo este percebido pelo olho humano. Este, por sua vez, 

distingue os diferentes tipos de cores com intensidades diferentes, através de órgãos 

sensoriais responsáveis por nossa sensibilidade de captação de informações 

colorimétricas (AMSA, 2012).Rodrigues, et al. (2007) avaliaram a cor de cortes 

comerciais de jacaré do pantanal (Caiman yacare), sendo eles filé de dorso, filé de 

cauda, filé de lombo e membros (patas). Neste trabalho, os autores encontraram as 

médias de L*, com variação de 54,01 a 56,02. 

Resultados semelhantes foram relatados por Vicente Neto (2005) que encontrou 

médias para cauda e dorso de 57,53 e 55,28, respectivamente. Para o valor de a* os 

membros apresentaram o valor de 2,38 e o filé de dorso de 1,92, sendo estas médias 

mais elevadas do que as dos cortes de filé de lombo e de filé de cauda, -0,54 e -0,53, 

respectivamente. Para b*, a média para membro foi de 1,77, superior em relação às 

médias dos demais cortes. Filé de cauda, filé de dorso e filé de lombo com 2,61,; -0,79 

e 1,50, respectivamente, demonstraram que a carne de jacaré do pantanal (Caiman 

yacare) tende a ser clara a partir desses parâmetros. 

2.6. Conservação de carne pelo uso do frio 

Na industrialização de alimento, além da qualidade exigida, a segurança 

sanitária é um dos pré-requisitos exigidos pelos consumidores, não podendo oferecer 

riscos à saúde (OLIVEIRA, 2008). Desde o abate até a sua comercialização é ideal 

que o produto cárneo seja congelado na maior brevidade possível a fim de manter as 

suas propriedades, em condições de consumo (GONÇALVES, 2005).  

Na indústria de alimentos existem diversos processos de congelamento que são 

adotados conforme a necessidade e/ou custos envolvidos. Exemplo disso, podemos 
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citar o Glazing ou glaziamento, o qual protege o pescado contra a degradação natural 

do animal após a sua morte (ARGENTA, 2012). No entanto, conforme Tavares, et al. 

(2006) pode haver o excesso de água incorporada nesses alimentos congelados nesta 

etapa, prejudicando o consumidor. 

Segundo Olivo (2006), a temperatura em que se encontra a carcaça no post- 

mortem é um fator crítico para a obtenção da qualidade de carne, sendo necessário 

iniciar o processo de resfriamento tão logo possível. Com o procedimento de 

resfriamento as reações bioquímicas post-mortem ocorrem de forma compassada, 

evitando a rápida queda do pH muscular e a ação descontrolada das enzimas naturais 

proteolíticas. A diminuição da temperatura também contribui para a inibição de 

microrganismos indesejáveis nos cortes cárneos, retardando sua reprodução, com 

garantias da extensão da vida útil do produto, sem riscos para a saúde do consumidor 

(FELLOWS, 2006; OLIVO, 2006). 

Na legislação brasileira ainda não há uma definição sobre a concentração 

máxima de água em cortes de carne de jacaré. No entanto, para frangos, estipula-se 

um máximo de até 6% para todas as carcaças de frango inteiras congeladas, 

conforme Portaria nº 210/MAPA (BRASIL, 1998). A mesma portaria estabelece a 

análise de Dripping test como forma de controlar a quantidade absorvida de água 

durante esse tratamento térmico. 

Segundo Pardi (2006) a capacidade de retenção de água depende de fatores de 

ordem geral, tais como, espécie do animal, idade e função do músculo. Há ainda 

fatores que aumentam a capacidade de retenção de água, como o pH elevado, a 

glicólise post-mortem lenta, ou seja, degradação do ATP, o resfriamento rápido da 

carcaça antes do rigor mortis e a armazenagem a temperaturas próximas a 0ºC. 

Com o aumento da venda de alimentos congelados fez-se necessário 

regulamentar a quantidade de água injetada em carcaças e cortes de aves, pois 

fornecedores desses produtos passaram a se aproveitar do aumento do seu consumo 

injetando água nos alimentos e congelando-os posteriormente. Com isso a ANVISA, o 

MAPA e o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), Brasil, desenvolveram normas, 

para frangos durante o processo de descongelamento, estipulando uma absorção 

máxima de 6% de água durante o processo de congelamento. Estabeleceram também 

que o máximo de 8% de percentual de perda de água no descongelamento de frangos 

é aceitável. Para pescados e crustáceos, o limite aceitável de perda de líquido após o 

descongelamento é de 15% (COLI e SANTOS, 2011; IDEC, 2005). 
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A conservação pelo frio é uma das técnicas mais utilizadas no dia-a-dia da 

população e auxiliou na conservação dos produtos cárneos desde a antiguidade 

(SILVA JUNIOR, 2001; LAWRIE, 2005). A utilização de armazenamentos sob 

refrigeração ou congelamento é uma prática utilizada em toda a cadeia alimentar, 

desde a produção até o armazenamento, passando pela comercialização e o 

transporte dos alimentos. (ANDRADE, et al., 2003). A principal função da refrigeração 

ou congelamento como método de conservação dos alimentos é a de reduzir ou 

inativar o crescimento e desenvolvimento microbiano, muitas vezes naturais do 

alimento, impedindo o seu desenvolvimento para não provocar danos aos mesmos e 

com isso manter a qualidade e prolongar sua vida útil (FRANCO e LANDGRAF, 2008) 

Os alimentos, ainda que devidamente processados e embalados, possuem 

bactérias em maior ou menor quantidade, que são inerentes a sua natureza. Quanto 

menor a temperatura de armazenamento do alimento, mais lentas serão as reações 

químicas, a atividade enzimática e a multiplicação dos microrganismos e maior será o 

tempo em que os alimentos poderão ser armazenados antes do seu consumo, o 

chamado “shelf life” ou vida de prateleira (MÜRMANN, 2004). Desta forma, a 

conservação do alimento pelo uso do frio preserva os produtos mantendo suas 

características físicas, químicas, nutricionais e organolépticas, sendo uma ferramenta 

indispensável no processamento de alimentos perecíveis, com especial ênfase em 

produtos cárneos e pescados. A refrigeração conserva o alimento perecível, na sua 

forma fresca e original e o congelamento usa de baixas temperaturas na 

transformação da água livre do alimento em cristais de gelo, o que dificulta o 

desenvolvimento microbiano, a ação enzimática e cessa o processo de deterioração 

natural de qualquer alimento (FRANCO e LANDGRAF, 2008). Figueiredo (2002) e 

Manzalli (2006) propõem uma temperatura de refrigeração de pescados frescos 

refrigerados a 4ºC por até 24 horas. Aos congelados, a recomendação fica a cargo da 

indústria.  

O congelamento tem sido muito utilizado, pois, permite a conservação da carne 

por meses e até anos, mantendo as suas características químicas, sensoriais e 

nutritivas próximas das características iniciais. Porém, alterações como a 

desidratação, rancificação e perdas de suco próprias do alimento, são efeitos 

negativos que podem ser observados após o processo de congelamento (LAWRIE, 

2005). 

Em geral, o processo de fabricação dos produtos cárneos, inclusive da carne de 

jacaré do pantanal (Caiman yacare), é realizado em ambientes artificiais, com um 
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rígido controle de temperatura, umidade e velocidade do ar. Qualquer variação desses 

parâmetros, não só na produção, como também nas condições de armazenamento e 

transporte interferem diretamente na proliferação dos microrganismos contaminantes 

(SILVA, 2001b; MULLER, et al., 2007; RAMIREZ e PATEL, 2006). A vida de prateleira 

dos alimentos armazenados depende da manutenção das condições de temperatura, 

sendo que oscilações térmicas podem determinar vários problemas, tais como a 

deterioração do alimento e a formação de cristais de gelo maiores no interior do 

produto armazenado, o que poderá alterar as fibras da carne e, consequentemente, 

fatores como a maciez e a cor (PROUDLOVE, 1996). 

2.7. Métodos de análises de alimentos  

Entre os parâmetros que identificam a qualidade e a inocuidade de alimentos, os 

de maior destaque são aqueles que definem as suas características microbiológicas. É 

importante ressaltar que alimentos crus, principalmente as carnes, têm 

microrganismos naturalmente presentes, que fazem parte da microbiota natural destes 

produtos. Sua presença é, portanto, esperada. Entretanto, os alimentos podem conter 

microrganismos contaminantes que podem causar alterações indesejáveis, reduzindo 

sua vida útil, e também podem ser patogênicos, comprometendo e colocando em risco 

a saúde do consumidor (FRANCO, 2010).  

Inúmeros métodos laboratoriais podem ser utilizados para investigar a ausência 

ou presença dos microrganismos, com o objetivo de determinar a qualidade e 

segurança do alimento e prevenir possíveis DTAs (FRANCO, 2010) 

Os métodos de análise são ferramentas eficientes e rápidas, pois com a 

velocidade de produção das indústrias estes métodos são grandes aliados para a 

detecção de patógenos e comprovação da presença ou não da microbiota pelos 

órgãos oficiais e pela comunidade cientifica. No Brasil, a ANVISA tem a 

responsabilidade de determinar os parâmetros microbiológicos para os alimentos 

através da RDC 12/2001. Em cada país, as agências de saúde têm a função de 

determinar esses parâmetros e muitas vezes se utilizam de resultados de pesquisas 

cientificas (CUNHA, 2006). 

As técnicas tradicionais de microbiologia de alimentos fundamentam-se, 

basicamente, na utilização de testes morfológicos e bioquímicos para tipagem, 

subtipagem e identificação de gêneros, espécies e subespécies microbianas. As 

técnicas microbiológicas mais comumente utilizadas são realizadas em meios de 

cultura não-seletivos e seletivos, complementadas por testes bioquímicos diferenciais, 

na sua maioria, de produção enzimática, usados em conjunto com testes sorológicos 
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(CUNHA, 2006; GANDRA, et al., 2008; FREITAS et al., 2006). No entanto, segundo 

Farber et al. (2001), os resultados de testes bioquímicos, utilizados para identificação 

e biotipagem bacteriana podem apresentar variabilidade pela ação de fatores 

ambientais sobre a expressão gênica, além de outras desvantagens, como o baixo 

poder discriminatório em microrganismos com pouca variabilidade genética e o risco 

de interpretações errôneas, quando se utiliza um número limitado de testes, além, é 

claro, da demora dos resultados, que pode levar dias e até semanas. Aliada a isso, a 

utilização de um número grande de determinações microbiológicas, torna o custo de 

análise muito elevado (MARIN, et al., 2006). 

Os métodos rápidos surgiram a partir da década de 70, como consequência da 

necessidade de se abreviar o tempo necessário para a obtenção de resultados 

analíticos e melhorar a produtividade laboratorial, além de simplificar o trabalho e a 

redução de custos (CUNHA, 2006). Nas últimas décadas houve um aumento 

significativo no desenvolvimento de metodologias moleculares para a detecção, 

identificação e caracterização de microrganismos patogênicos em alimentos. Avanços 

nos estudos de biologia molecular propiciaram o desenvolvimento e emprego de várias 

técnicas de tipagem molecular. Tais técnicas genotípicas referem-se à caracterização 

do DNA cromossômico, plasmidial ou total de um microrganismo, características estas 

relativamente estáveis o que propicia um resultado mais confiável e rápido 

(DESTRO,1995). 

As tecnologias moleculares têm aplicação direta na detecção e caracterização 

de bactérias patogênicas em alimentos. Dentre essas, destacam-se, principalmente, 

as baseadas na amplificação de sequencias do DNA pela reação em cadeia da 

polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR) (BOER e BEUMER, 1999; MALORNY 

et al., 2003). Essa técnica, altamente sensível, detecta pequenas quantidades de 

sequencias de DNA ou RNA específicas e as mesmas podem ser enzimaticamente 

amplificadas até que sejam obtidas milhões de cópias da sequencia alvo (KONEMAM 

et al., 2001). Nos últimos anos, o PCR tornou-se a metodologia genética mais utilizada 

em diagnóstico microbiológico (BOER e BEUMER, 1999; MALORNY et al., 2003). Esta  

técnica, de 1985,  permite obter milhões de cópias de um segmento específico de DNA 

por meio da ação da enzima Taq DNA polimerase e de oligonucleotídeos iniciadores, 

os chamados primers, sobre um DNA molde. A amplificação é realizada em um 

equipamento automatizado e computadorizado, denominado termociclador, que 

promove a alternância de temperaturas por determinados períodos de tempo, 
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possibilitando a ocorrência de ciclos repetitivos de desnaturação e síntese do DNA 

(KONEMAM et al., 2001). 

O Capítulo 2 deste trabalho, também denominado “Avaliação Fisico-quimica, 

Microbiológica e Vida de Prateleira da Carne de Jacaré do Pantanal (Caiman yacare) 

Comercializada no Município de Cuiabá – MT.”, apresenta-se de acordo com as 

normas para publicação da Revista Meat Science. Objetivou-se avaliar com o mesmo 

as características físico-quimicas e microbiológicas de diferentes cortes de carne 

congelada de jacaré do pantanal (Caiaman yacare) oriunda de dois produtores e 

comercializadas no município de Cuiabá – MT, bem como a determinação da vida de 

prateleira desta carne resfriada, adquirida no mercado varejista de Cuiabá – MT, 

Brasil.  
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1. RESUMO  

Com o objetivo de avaliar as características físico-químicas e microbiológicas de 
diferentes cortes de carne de jacaré do pantanal de dois produtores e comercializadas 
do município de Cuiabá – MT, foram adquiridas em estabelecimentos comerciais, oito 
amostras de carne congelada das marcas A e B, sendo quatro com osso e quatro sem 
osso, totalizando 16 amostras. Da mesma forma, foram adquiridas 5 amostras de 
carne resfriada a 4ºC, para avaliação da vida de prateleira. Foram feitas análises de 
pH, cor (sistema CIE L* a* b*) e concentração de água por descongelamento. Também 
se fizeram análises microbiológicas convencionais para identificação de 
Staphylococcus aureus, mesófilos aeróbios, psicrotróficos, coliformes totais e 
termotolerantes e Salmonella, sendo este último também analisado por técnica 
molecular de PCR (Reação em Cadeia pela Polimerase). Verificou-se que a cor, para 
o parâmetro L* do filé de lombo de ambas as marcas, apresentou valor de 44, 04 e a 
coxa, 43, 55. Para a*, no filé de lombo, os valores foram de 1,41 e para coxa de 4,22. 
De b*, a marca A, em ambos os cortes, obteve 0,35 e a marca B, 1,28. Quanto ao 
parâmetro C*, também para ambos os cortes da marca A, os valores encontrados 
foram de 3,67 e para a marca B, de 2,99. O pH variou de 5,74 (filé de lombo de A) a 
6,21 (filé de lombo de B). A concentração de água da marca A, do filé de lombo do 
estabelecimento 1 apresentou-se com 14,85% e a do estabelecimento 2, com 16,51%, 
acima do que é preconizado para frango. A Marca B, apresentou 7,58% para o mesmo 
corte. Em relação à contaminação microbiológica da carne congelada, Staphylococcus 
aureus apresentou contagem de 2,01x104UFC/g na coxa da marca B e mesófilos 
aeróbios, de 3,13x104UFC/g no filé de cauda da marca B. A Salmonella apresentou-se 
em 100% (n=4) das amostras da marca B, tanto nas análises convencionais quanto 
nas de PCR. Já a vida de prateleira, desde o 1º dia, demonstrou contagem fora dos 
padrões nacionais e internacionais seguros, para Staphylococcus aureus. A contagem 
de mesófilos e psicrotróficos verificada na carne resfriada contribuíram para a 
diminuição da vida de prateleira da carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare).  

Palavras Chaves: qualidade, vida de prateleira, contaminação microbiológica. 
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2. INTRODUÇÃO  

O jacaré do pantanal (Caiman yacare), espécie da fauna silvestre brasileira, 

apresenta aptidão para o manejo econômico sustentável. Essa espécie apresenta 

características favoráveis ao manejo por possuir populações abundantes, elevadas 

taxas de crescimento, estrutura social definida e ampla distribuição geográfica, 

chegando a 150 animais por km² no Pantanal (Vieira, 2010). O interesse econômico 

pela produção sustentável de pele e carne do jacaré do pantanal (Caiman yacare) vem 

sendo desenvolvido há mais de 20 anos no Brasil, com destaque no estado do Mato 

Grosso, por apresentar grande área do Bioma Pantanal em seu território e por possuir 

o único frigorífico com selo de Inspeção Federal (SIF) do Brasil, o que o torna apto à 

comercialização de carne, tanto para o mercado interno quanto o externo. Diante 

desse cenário, o estado de Mato Grosso consolidou-se como o maior produtor de pele 

e carne de jacaré do pantanal do Brasil, movimentando milhões de reais anualmente 

na economia local e estadual (Piran, 2010). 

O avanço do mercado consumidor de carnes exóticas, fez com que a procura 

por carnes de animais silvestres avançasse, representando mais um estímulo a sua 

produção. Mercados com interesse nesse produto, como a China, Austrália e Estados 

Unidos da América (EUA), provocaram não só o aumento da produção, mas também a 

preocupação por procedimentos de controle de qualidade que garantam segurança em 

toda a cadeia produtiva da carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare), pois 

qualquer tipo de alteração, tanto de ordem físico-química, quanto microbiológica, pode 

resultar em barreiras ao avanço do mercado consumidor.  

Pesquisas têm sido conduzidas na busca de solucionar os problemas 

relacionados à produção da carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) (Rodrigues, 

et. al., 2007; Morais, 2013). Entretanto, pouco se conhece desta carne em ambientes 

de comercialização. Desta forma, identificar as características físico-químicas durante 

o armazenamento sob congelamento e a microbiota associada ao produto é de suma 

importância. Além disso, a utilização de certa quantidade de água durante o processo 

produtivo da carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) pode representar, além de 

um risco de contaminação, uma forma de agregar peso ao alimento e com isso, lesar o 

consumidor interno e externo. Outro ponto importante a ser identificado é a vida de 

prateleira ou “shelf Life”, a qual é determinada pela sequência de análises 

microbiológicas, físico-químicas ou sensoriais de amostras de um alimento durante um 

tempo de armazenamento pré-estabelecido. 
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Conforme a legislação brasileira, estão sujeitos à inspeção sanitária os produtos 

alimentícios de origem animal de quaisquer espécies, ante e post-mortem, estando, 

portanto, o abate de jacarés incluso nessa determinação. Da mesma forma, as normas 

previstas para “pescado” são extensivas a outros animais aquáticos, desde que 

utilizadas para alimentação humana, ou seja, as exigências para implantação de 

sistemas de qualidade na produção da carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) 

são um fato emergente e que precisa ser difundido e implantado. A determinação da 

vida de prateleira é uma das características que deve ser determinada para que se 

possa garantir a qualidade e segurança do produto. 

 Diante do exposto, objetivou-se com este estudo avaliar as características 

físico-químicas e microbiológicas de cortes de carne de jacaré do pantanal (Caiman 

yacare) congelados, oriundos de dois produtores e de diferentes estabelecimentos de 

comercialização, bem como determinar a vida de prateleira da carne resfriada a 4º 

Graus, por 12 dias.  

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. Coleta de amostras para análises  

As amostras de carne congelada de jacaré do pantanal (Caiman yacare)  oriunda 

de duas marcas, “A” e “B”, foram adquiridas em dois estabelecimentos comerciais de 

Cuiabá/MT. Para ambas as marcas, deu-se preferência à aquisição de pacotes que 

pertenciam ao mesmo lote e que possuíam algum registro de inspeção sanitária. 

Foram adquiridas da marca “A”, amostras de corte congelado com osso, 

embalado a vácuo em polietileno, com barreiras contra O2 e luz, denominado pelo 

fabricante de coxa, (Rectus femoris & Sartorius partim) e corte congelado sem osso, 

denominado pelo fabricante de filé de lombo (Longissimus dorsi) (Reese, 2000). 

Da marca “B” foram adquiridas amostras de corte congelado com osso, 

embalado a vácuo em polietileno com barreira contra O2 e luz, denominado pelo 

fabricante de coxa, (Rectus femoris & Sartorius partim) (Reese, 2000) e corte 

congelado sem osso denominado pelo fabricante de filé de lombo (Longissimus dorsi), 

filé de cauda (Illio ischio caudallis), isca (illio ischio caudallis), e filé de dorso (occipito-

cervicalis medialis) ) (Reese, 2000).  

Para a avaliação da vida de prateleira, foram adquiridas carnes somente do 

fornecedor “B”: 5 amostras de filé de cauda (Illio ischio caudallis), 24 horas após 

abate dos animais, devidamente desossada, embaladas em polietileno sem barreira à 

luz e à O2 e refrigerada a temperatura de 4 ± 2ºC. Após a aquisição dos cortes 

resfriados, as amostras foram transportadas em caixa isotérmicas até o laboratório de 
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Microbiologia do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG, instituição 

localizada na cidade de Várzea Grande, estado de Mato Grosso, Brasil, por tempo não 

superior a 1 hora, sendo armazenadas em temperatura de refrigeração a 5 ± 2° C, em 

geladeira (BOD Econolab), com controle de temperatura e umidade, da marca 

Eletrolux F 200L, São Paulo, Brasil.  

As amostras dos cortes de carne de jacaré congelados foram transportadas em 

caixas isotérmicas até o Laboratório de Bromatologia do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Bela Vista, instituição 

localizada na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, Brasil, e mantidas em 

temperatura de congelamento, a -18 ± 2°C, em freezer comercial da marca Eletrolux 

F200L, São Paulo, Brasil, até 30 minutos antes da análise da cor. 

Para as análises de pH e perda de água por descongelamento, os cortes foram 

transportados em caixas isotérmicas até o Laboratório de Bromatologia da 

Universidade de Cuiabá (UNIC), Campus Beira Rio instituição também localizada na 

cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, Brasil. Todas essas amostras congeladas 

foram também transportadas em caixa isotérmicas e nos referidos laboratórios 

mantidas em temperatura de congelamento, -18 ± 2ºC (Freezer Eletrolux F200L, São 

Paulo, Brasil) e quando no momento das análises, descongeladas em temperatura de 

refrigeração de 4 ± 2 º C por 12 ± 2 horas (Geladeira Eletrolux R180L, São Paulo, 

Brasil).  

3.2.  Delineamento experimental  

O experimento foi dividido em duas partes sendo: 

Experimento 1 - a) físico-químico dos cortes congelados: Para as análises 

físico-químicas, o experimento foi realizado em um Delineamento Inteiramente 

Casualizado (DIC) em esquema fatorial simples: duas (2) marcas, em dois (2) cortes 

comerciais de carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) (filé de lombo e coxa), 

com 3 repetições, totalizando 12 parcelas experimentais. Cada parcela experimental 

foi composta por 1 kg de carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare). 

Experimento 1 - b) microbiota dos cortes congelados: Para as análises 

microbiológicas da carne congelada, o experimento foi realizado em um Delineamento 

Inteiramente Casualizado (DIC) em esquema fatorial simples: duas (2) marcas, em 

dois (2) cortes comerciais de carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare ) (filé de 

lombo e coxa), com 4 repetições, totalizando 16 parcelas experimentais. Cada parcela 

experimental foi composta por 1 kg de carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare). 
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Desta maneira, o modelo experimental para as análises físico-químicas e 

microbiológicas foi: 

Yijk =  + Mi + Cj + (MC)ij + eij, 

Em que: 

Yijk = observação k nos cortes j da marca i; 

 = média geral do experimento; 

Mi = efeito da marca i, sendo i = 1, 2; 

Cj = efeito do corte j, sendo j = 1, 2; 

(MC)ij = efeito da interação da marca i com o corte j; 

eijk = erro experimental associado à observação Yijk, que por pressuposição é 

normalmente independente, distribuído com média 0 e variância 2. 

Experimento 2 - vida de prateleira da carne resfriada a 4ºC por 12 dias: Foi 

utilizado o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com 1 (um) corte e 5 (cinco) 

tempos de armazenamento: sendo 0; 3; 6; 9 e 12 dias, com 3 (três) repetições, 

totalizando 15 parcelas experimentais. Cada parcela foi composta por 1 kg do corte filé 

de lombo (Longissimus dorsi) de carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare). 

O modelo experimental para as análises microbiológicas da vida de prateleira foi: 

Yij =  + Tj + ej, 

Em que: 

Yjk = observação k nos tempos j; 

 = média geral do experimento; 

Tj = efeito do tempo de armazenamento j, sendo j = 0, 3; 6; 9; e 12 dias; 

ejk = erro experimental associado à observação Yjk, que por pressuposição é 

normalmente independente, distribuído com média 0 e variância 2. 

3.3. Análises estatísticas 

Os dados obtidos foram analisados pelo programa estatístico SISVAR 4.0 

(Ferreira, 2000) e quando apresentadas diferenças aplicou-se o teste de Tukey a 5% 

de significância. 

3.4. Análises físicas  

 3.4.1. Análise da cor 

A cor foi determinada utilizando um colorímetro (Minolta Chroma Meter®, Modelo 

CR400), conforme metodologia descrita pela AMSA (2012), usando o iluminante D65 e 

ângulo de leitura de 10° após 12 ± 2 h de a carne congelada ficar em temperatura de 

refrigeração, à temperatura de 4 ± 8° C. Foram determinados os valores para croma 

(C*) e, para o ângulo de tonalidade (H*), de acordo com MacDougal (1994), usando as 
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coordenadas de luminosidade (L*), teor de vermelho (a*) e intensidade de amarelo 

(b*), obtidas nas determinações colorimétricas, com as seguintes fórmulas:  

C* = ((a*)2+(b*)2)0,5; 

H* = arctan (b*/a*); 

Todas as análises de cor foram realizadas em triplicata e, o valor médio, utilizado 

para as análises estatísticas. 

3.4.2. Análise de pH  

O pH foi avaliado conforme preconizado pela AOAC (1995) utilizando pHgametro 

de bancada (Quimis, modelo Q400). 

3.4.3. Análise de percentual de água  

Na determinação do percentual de água na amostra foi aplicada a metodologia 

de Drip test conforme descrito pelo MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Brasil, 1998).  

3.5.  Análise Microbiológica  

3.5.1. Pré-enriquecimento e análise de Salmonella sp. 

As análises microbiológicas para S. aureus, mesófilos, psicrotróficos, coliformes 

totais e termotolerantes utilizou metodologia preconizada por Apha (2001) e Silva, 

Junqueira and Silveira (2010). De cada amostra foram retirados assepticamente 25g, 

em triplicata, e transferidos para frascos contendo 225 mL de água peptonada estéril a 

0,1%. A seguir, a amostra foi homogeneizada e realizada a diluição inicial de 10-1até a 

diluição 10-3. Em todas as diluições foram realizadas a contagem da microbiota 

presente nas amostras, com exceção da detecção da Salmonella sp.  

Para a determinação da presença da bactéria Salmonella sp., retirou-se 25g de 

amostra da carne de jacaré, assepticamente, em triplicata e transferiu-se para frascos 

contendo 225 mL de água peptonada, tamponada a 1%, com o intuito de recuperar as 

espécies de Salmonella sp. danificadas no alimento (ISO 6579:2002). Feito isto, os 

frascos identificados contendo as amostras foram incubados à temperatura de 35 ± 2º 

C por um período de 24 ± 2 horas. Para as demais etapas da análise de Salmonella 

sp.- enriquecimento, isolamento, testes bioquímicos e sorológicos -, as amostras 

também foram submetidas à metodologia citada anteriormente. 

3.5.2. Análise molecular para Salmonella sp. 

  3.5.2.1. Extração de DNA 

Foi utilizada a técnica PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). As colônias 

classificadas através de testes bioquímicos como Salmonella sp. foram submetidas à 

extração de DNA genômico pelo método Fenol/Clorofórmio, conforme descrito por 
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Sambrook and Russel (2001), para confirmação da detecção do gênero Salmonella sp. 

As colônias de Salmonella sp. foram cultivadas em meio Brain Heart Infucion (BHI) 

durante 18 horas a 37°C sob agitação, das quais 1 mL foi centrifugado a 14000 rpm, 

após o que o sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspenso em 1 mL de 

tampão de lise (10 mM Tris-HCl pH8, 0,25 mM EDTA, 100 mM NaCL, 0,5% SDS), e 

incubado a 65°C por 1 hora. 

Após a incubação, foi adicionado 1 volume de fenol tamponado e clorofórmio 

álcool isoamílico (24:1 vol/vol), agitados levemente por 5 minutos e centrifugado a 

10.000 x g por 10 minutos. A fase aquosa foi transferida para outro microtubo e o 

conteúdo de ácidos nucleicos foi precipitado em presença de 0,2 M de NaCl 5 M pH 

5,2 e  de 1 vol de etanol absoluto, por um período de 16 horas à temperatura de  – 20° 

C. Posteriormente, a solução foi  centrifugada (10.000 x g por 10 minutos), vertida, 

lavada com etanol a 70% e seca. O sedimento com ácidos nucleicos foi suspenso em 

50 μl de água miliQ. Seguiu-se com a utilização de RNase na concentração de 50 

μg/mL e incubado a 37° C por 15 minutos em banho-maria. 

A qualidade e a integridade do DNA foram analisadas por eletroforese em gel de 

agarose 1% a 100 V por cm, com o auxílio do transiluminador. 

  3.5.2.2. Reação em cadeia pela polimerase (PCR) 

O PCR foi realizado segundo Suh & Song (2005) utilizando um par de 

oligonucleotídeos que originam produtos de amplificação de 298 pb (pares de bases) 

correspondente ao gene invA. As reações foram realizadas em um volume final de 25 

μL (microlitro) contendo: 2 mM MgCl2, 50mM de cada dNTPs, 20pmol de cada 

oligonucleotídeo, 20ng de DNA e 1U TaqDNA polimerase. A amplificação foi realizada 

em termocliclador (BIO-RAD MyCyclerTM thermal cycler), com desnaturação inicial a 

95°C por 5 mim., seguido de 35 ciclos a 95°C por 30 seg., 54°C por 30 seg., 72°C por 

30 seg., apresentando uma extensão final de 72°C por 5 min. Os produtos da 

amplificação foram analisados em eletroforese em gel de agarose 1%, corados com 

GelREd, a 100V por cm. Como marcador de massa molecular utilizou-se padrão 100 

pb DNA Ladder (Fermentas) e foram observados em transiluminador UV. 

 3.5.3. Análise de mesófilos aeróbios  

Para a identificação de bactérias mesófilas foi utilizada a metodologia de 

Contagem Total de aeróbios mesófilos em Placas conforme Apha (2001) e Silva, 

Junqueira and Silveira (2010), através do Plaqueamento em Superfície (spread plate). 

As colônias típicas identificadas foram selecionadas e, feita a contagem das mesmas, 

os resultados foram apresentados em UFC/g.  
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3.5.4. Análise de coliformes totais e termotolerantes   

Para a análise de coliformes foi utilizado o método de Número Mais Provável, 

através da Técnica dos Tubos Múltiplos (Apha, 2001; Silva, Junqueira and Silveira, 

2010). Essa técnica divide-se em teste presuntivo e confirmativo. A partir dos 

resultados finais dos testes confirmativos, os dados foram calculados e expressos em 

Número Mais Provável (NMP/g) de coliformes totais, empregando-se a tabela de 

Hoskins a partir do número de tubos positivos no meio VB e Meio EC. 

3.5.5. Análise de Sthaphylococos aureus  

Para determinar a bactéria Staphilococcus aureus utilizou-se a técnica de 

Contagem Direta em Placas (Apha, 2001; Silva, Junqueira and Silveira, 2010). 

Alíquotas de 0,1 mL das diluições, preparadas conforme “Pré-enriquecimento”, foram 

semeadas sobre a superfície (Técnica spread plate) de meio Baird-Parker (BP), 

enriquecidas com gema de ovo, na proporção de 1 gema/500mL de meio e 0,1mL de 

Telurito de potássio. O teste de Catalase e Coagulase foi feito em Lâmina. Os 

resultados foram expressos em UFC/g.  

3.5.6. Análise de psicrotróficos aeróbios 

 A identificação de bactérias psicrotróficas foi realizada pelo método de 

Contagem Total de Aeróbios Psicotróficos em Placas (Apha, 2001; Silva, Junqueira 

and Silveira, 2010), através do Plaqueamento em Superfície (spread plate). Após 7 a 

10 dias em temperatura de 4 ± 2ºC, foi realizada a contagem das colônias, segundo 

técnica padrão. O resultado foi expresso como UFC/mL-1 

4. Resultados 

4.1.  Cor CIE L* a* b* e pH  

Houve diferença significativa (P>0,05) entre os valores das marcas para o índice 

de Luminosidade (L*). A marca B da carne de jacaré comercializada em Cuiabá – MT 

apresentou diferença significativa na média de cor L* (46,57) no corte coxa quando 

comparada com o mesmo corte da marca A (40,54). Da mesma forma, houve 

diferença (P>0,05) entre os cortes para o índice de cor a*, b* e C*. O corte coxa de 

jacaré do pantanal (Caiman yacare) apresentou médias superiores para o parâmetro 

de cor a* e C* nas duas marcas estudadas em comparação com o corte filé de lombo, 

demonstrando que a coxa possui pigmentos vermelhos mais intensos do que os do 

lombo, conforme mostra a tabela 1. 

No presente estudo houve diferença (P<0.05) de pH entre os cortes dos 

fabricantes. Foi observada média superior de pH no corte filé de lombo da marca B 

(6,21) (Tabela 1). Cortes da carne que apresentam pH mais alto estão mais propensos 
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à contaminação microbiológica, fato este que pode justificar os valores encontrados na 

Tabela 2 que demonstram  a contagem microbiológica da carne congelada. 

Tabela 1. Valores de cor objetiva CIE L* a* b* e pH de dois cortes de carne de 
jacaré do pantanal (Caiman yacare) proveniente de duas marcas e comercializados no 
mercado varejista de Cuiabá – MT. Brasil, 2013. 

 
Parâmetro 

 
Marca 

Corte Pvalue C PvalueM Pvalue C*M 

Filé de lombo Coxa 

 
L* 

A 43,87
aB

 40,54
aB

  0,6676 0,0200 0,0328 

B 44,22
aA

 46,57
aA

 

 
a* 

A 1,18
bA

 5,37
aA

 0,0015 0,1635 0,0498 

B 1,64
aA

 3,08
aA

 

 
b* 

A -0,96ª
A
 0,19

bA
 0,0214 0,1512 0,4352 

B -2,32ª
A
 -0,24

bA
 

 
C* 

A 1.85
bA

 5.50ª
A
 0,0096 0,2681 0,0171 

B 2.88ª
A
 3.10ª

A
 

 
h* 

A -31.31ª
A
 5.27ª

A
 0,7656 0,6951 0,6055 

B  -35.54ª
A
 25.63ª

A
 

 
pH 

A  5.74
bB

 5.97ª
A
 <0,000 <0,000 <0,000 

B   6.21ª
A
 5.84

bB
 

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas não diferem 
entre si no teste de Tukey a 5% de significância. 
Pvalue – probabilidade calculada para M-marca; C-corte e C*M- interação corte*marca.  

 
4.2. Perda de água por descongelamento 

Para a marca A não houve diferença significativa (P>0,05) para a perda de água 

por descongelamento da carne, entre os estabelecimentos de aquisição (1 e 2), e 

entre os cortes de carne da jacaré do pantanal (Caiman yacare), sendo que o corte 

sem osso, foi o que apresentou maiores perdas, 16, 51% no estabelecimento 2 e 

14,85% no 1.  

Constatou-se que em ambos os estabelecimentos (1 e 2) da marca A, nenhum 

dos cortes com osso (coxa) e sem osso (filé), apresentaram valores abaixo de 6% 

para perda de água. 

 A carne da marca B foi adquirida somente em um estabelecimento comercial, 

apresentando os valores de perda de água para os cortes coxa de 5,83% e 7,58% 

para filé de lombo, não havendo diferenças significativas entre os valores dos cortes, e 

somente o corte coxa da marca B se manteve abaixo de 6%. 

4.3. Análises microbiológicas 

4.3.1. Carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) congelada 

Houve diferença significativa (P<0.05) entre as marcas estudadas para a 

contagem de S. aureus e mesófilos. Para a marca B, o corte coxa apresentou médias 

superiores para S. aureus (2,01x104 UFC/g), quando comparada com o mesmo corte 

da marca A (1,78x10³ UFC/g). Para microrganismos mesófilos, as médias dos cortes 



56 
 

 

filé de cauda (3,13x104UFC/g) e coxa (3 x104 UFC/g) da marca B foram superiores aos 

da marca A. 

Para mesófilos, psicrotróficos, coliformes totais e termotolerantes, os resultados 

mostraram que entre os cortes (filé de cauda e coxa), das marcas A e B não houve 

diferença significativa (Tabela 2).  

Tabela 2. Contagem microbiológica presente na carne congelada de jacaré do 
pantanal (Caiman yacare) em dois cortes e duas marcas comercializadas no município 
de Cuiabá-MT. Brasil, 2013. 

    Corte Pvalue 
M 

Pvalue 
C 

Pvalue 
M*C 

Microorganismo Marca Filé 
de Cauda 

Coxa 

S. aureus (UFC/g) A 1,56x10
4aA

 1,78x10
3aB

 0,0427 0,8290 0,4779 

B 1,49x10
4aB

 2,01x10
4aA

 

Mesófilos (UFC/g) A 0,82x10
3aB

 5,61x10
3aB

 0,0008 0,6729 0,5613 

B 3,13x10
4aA

 3 x10
4aA

 

Psicrotróficos 
(UFC/g) 

A 0,10x10
3aA

 2,41x10
3aA

 0,9445 0,2246 0,9445 

B 0,10x10
3aA

 1,64x10
3aA

 

Coliformes totais 
(NMP/g) 

A 0,40x10
3aA

 0,30x10
3aA

 0,0998 0,6154 0,5574 

B 3,17x10
3aA

 1,46x10
4aA

 

Coliformes 
termotolerantes 
(NMP/g) 

A 0,30x10
3aA

 0,30x10
3aA

 0,1666 0,2839 0,2839 

B 0,71x10
3aA

 8,84x10
3aA

 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância,  
Pvalue – probabilidade calculada para M- marca; C- corte e C*M- interação corte*marca.  

 

  O percentual da presença de Salmonella sp. em carne congelada, com osso e 

sem osso, de jacaré do pantanal (Caiman yacare), de duas marcas comercializadas 

em Cuiabá – MT, são apresentadas na Figura 1. 
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Figura 1. Presença (%) de Salmonella sp. em carne congelada com osso e 

sem osso de jacaré do pantanal (Caiman yacare) de duas marcas comercializadas 

em Cuiabá – MT. Brasil, 2013. 

Nota-se que 100% das amostras analisadas de carne de jacaré sem osso (n=4) 

da marca B apresentaram Salmonella sp., enquanto da marca A foi detectada em 25% 

(n=1) das amostras, como mostra a figura 1. As amostras da marca B da carne sem 

osso apresentaram contaminação por Salmonella sp. em 25% das amostras (n=1). 

Destaca-se que todas as amostras do fornecedor B pertenciam ao mesmo lote. 

Amostras do fornecedor A, por sua vez apresentaram Salmonella sp. em 25% (n=1) da 

carne sem osso. A Legislação Federal brasileira preconiza que todo tipo de carne deve 

ser ausente de contaminação por Salmonella sp., em 25g do alimento. Caso contrário 

a mesma não está apta para comercialização (Brasil, 2001). 

Os isolados de Salmonella sp. detectados nas amostras de carne de jacaré 

quando realizadas as análises microbiológicas, foram confirmados pela análise 

molecular, técnica de PCR, exceto o isolado obtido da marca A do corte com osso. Em 

amostras sem osso da marca A, os resultados positivos da análise convencional foram 

confirmados pela análise molecular (25%, n=1). A técnica PCR foi eficiente e 

confirmativa para identificação dos isolados da marca B, com e sem osso, pela qual 

todas as amostras (n=4, sem osso e n=1, com osso) foram positivas, tanto para as 

análises microbiológicas e bioquímicas, quanto na confirmação para análise de PCR. 

4.3.2. Carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) resfriada a 4 ºC por 12 

dias  

Houve diferença significativa (P<0.05) na contagem dos microrganismos 

mesófilos, psicotróficos, coliformes totais e coliformes termotolerantes durante a vida 

de prateleira da carne de jacaré. As maiores contagens de células bacterianas foram 

observadas aos 12 dias de armazenamento para todos os microrganismos estudados 

(Tabela 3).  
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Tabela 3. Contagem microbiológica presente na carne de jacaré do pantanal (Caiman 
yacare) resfriada a 4° C proveniente do fornecedor B por 12 dias. Cuiabá-MT, Brasil. 

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
a 5% de significância,  
Pvalue = P calculado a 5% de significância dos dados transformados para SQRT 

 

  A contagem de microrganismos mesófilos foi de 2,30x103 (UFC/g) e no 12º dia 

foi de 5,72x104x10 UFC/g. O valor do tempo 0 diferiram significativamente do valor do 

tempo 9 (3,32x104 UFC/g) e 12 (5,72x104 UFC/g), respectivamente. A média do valor 

de mesófilos no tempo 3 (0,70x10³UFC/g) e tempo 6 (4,22x10³ UFC/g) não diferiram 

significativamente da média do tempo 0. A presença de mesófilos aeróbios reflete a 

contaminação geral do alimento e a qualidade higiênica do mesmo.  

Para os microrganismos psicrotróficos, a contagem de bactérias no tempo zero 

(0,33x103 UFC/g), diferiu significativamente da média do valor do tempo 6 

(6,62x104UFC/g) e foi semelhante ao valor médio do tempo 9 (9,05x104ba UFC/g) e 12 

(2,06x105a UFC/g). Observou-se que a partir do valor médio do tempo 6 a contagem 

foi 60 vezes maior, chegando a 200 vezes maior nos dias 9 e 12. A presença de 

microrganismos psicrotróficos, diminuiu consideravelmente a vida de prateleira dos 

produtos congelados, no entanto, estiveram abaixo de 3x106 UFC/g, sendo 

considerados aceitáveis pela legislação brasileira. 

A contagem de coliformes totais e termotolerantes apresentaram-se idênticas e 

não houve diferença significativa na contagem do dia 0, e 3 (0,03x103 UFC/g), 6 

(0,33x103 UFC/g), 9 (1,10x103 UFC/g) e 12 (1,10x103 UFC/g).  Em todas essas 

contagens, desde o tempo 0 até o 12º dia, os valores estão acima do preconizado pela 

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, de 1978. 

Não foi detectada a presença de Salmonella sp. no lote analisado durante o 

armazenamento, entre o tempo 0 e 12º dia, da carne de jacaré do pantanal (Caiman 

yacare), pelas análises microbiológicas, bioquímicas e técnicas moleculares. 

5. DISCUSSÃO                       

5.1. Cor CIE L* a* b* e pH 

 
Microorg. 

Dias  
Pvalue        0        3        6      9     12 

Mesófilos (UFC/g) 2,30x103c 0,70x103c 4,22x103cb 3,32x104ba 5,72x104a 0,0005 
S. aureus (UFC/g) 2,05x103a 1,61x103a 1,86x103a 2,12x103a 6,46x103a 0,1167 
Psicotró.(UFC/g) 0,33x103c 0,32x103c 6,62x104b 9,05x104ba 2,06x105a 0,0001 
Col. totais (NMP/g) 0,39x103ab 0,03x103b 0,33x103ab 1,10x103a 1,10x103a 0,0051 
Col. Termotoler. 
(NMP/g) 

0,39x103ab 0,03x103b 0,33x103ab 1,10x103a 1,10x103a 0,0051 
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A cor é a primeira característica sensorial apreciada pelo consumidor. É a 

impressão óptica relacionada, de imediato, com diversos aspectos ligados à qualidade 

e ao grau de frescor. A cor também define a aceitabilidade de diversos tipos de carne 

(Ramos & Gomide, 2007; AMSA, 2012).  

A diferença significativa encontrada entre os valores para o parâmetro de cor L* 

(Tabela 1) das marcas, pode estar associada aos valores determinados de pH para a 

marca B (6,21 e 5,84), indicando uma menor estabilidade das proteínas que, 

consequentemente, interfere no brilho da carne. 

Rodrigues et. al. (2007) relataram valores de luminosidade (L*) variando de 

54,01 a 56,02 e Vicente Neto (2005) encontrou médias semelhantes na carne da 

cauda (57,23) e na do dorso (55,28) em seu estudo com animais de zoocriadouros e 

vida selvagem. Esses autores também concluíram que a carne de jacaré do pantanal 

(Caiman yacare) possui luminosidade elevada, baixo teor de vermelho e de amarelo, 

sendo compatível com valores encontrados em carnes claras e, certamente, com os 

do presente estudo. 

Romanelli (1995) avaliou os pigmentos totais (cor) da carne de jacaré e concluiu 

que a mesma pode ser classificada como carne clara (branca), devido aos baixos 

teores do parâmetro de cor a*, o que corrobora os resultados encontrados nesse 

estudo. Fernandes (2011), avaliando diferentes cortes de carne de jacaré do pantanal 

(Caiman yacare), constatou que a cauda apresentou valores de 50,62 e 50,69 de 

luminosidade (L*), 1,53 a 2,13 de croma a* e croma b* de 4,84 a 7,75. No corte de filé 

de lombo da presente pesquisa, o valor de b* apresentou-se com valor negativo, o que 

demonstra que o filé estudado apresentou ausência da cor amarela, resultado 

semelhante ao encontrado por Rodrigues et. al. (2007) e Vicente Neto (2005) em seus 

estudos.  

As diferenças significativas encontradas entre os cortes para os valores de cor 

a*, b* e C* em nosso estudo (Tabela 1) estão associadas ao tipo de fibra muscular 

existente no músculo. O filé de lombo (longissimus dorsi) é um músculo utilizado 

basicamente na sustentação da coluna vertebral, exercendo pouca atividade 

metabólica. Consequentemente, sua concentração em mioglobina é menor quando 

comparada a outros músculos que exercem uma atividade bioquímica mais elevada, 

como é o caso dos músculos da coxa, responsáveis pela ação de locomoção dos 

animais (Forrest, Aberle, Hendrick, Judge, & Merkel, 1979; Prandal, Fischer, 

Schmidhofer, Sinell, 2005). O índice de cor C* da carne da coxa de ambas as marcas 

apresentaram médias superiores indicando uma maior intensidade da cor vermelha 
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neste corte, o que se associa a um maior teor de mioglobina e a uma característica de 

metabolismo diferente do corte de filé de lombo. 

Os valores de pH encontrados na carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) 

produzida pelos fabricantes A e B encontram-se pouco acima do reportado por 

diversos autores para a carne da espécie. As diferenças significativas observadas nos 

valores de pH nos cortes e marcas estudados, possivelmente, estão relacionadas ao 

processo de abate ou às condições ante mortem que os mesmos sofreram no 

transporte, nas instalações de jejum ou de abate.   

De fato, para Neath, Del Barrio, & Lapitan (2007), o pH final ou a acidificação de 

qualquer carne corresponde ao acúmulo de ácido lático, oriundo da glicose 

proveniente das reservas de glicogênio. Sendo assim, quanto menor a disponibilidade 

de glicogênio no momento do abate, mais elevado será o pH final da carne. Para 

carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare), capturados na natureza, foi observada 

uma curva de queda de pH do músculo (longissimus dorsi) durante o período de 36 à 

48 horas, passando de um pH inicial de 6,6 a 6,7 e estabilizado em 5,5 a 5,7 às 48 

horas post mortem, em temperaturas de 3 a 6º C (Romanelli, 1995; Vieira et. al., 

2012). Neste estudo os resultados apresentados foram semelhantes aos obtidos por 

Vicente Neto, (2005) quando o autor observou uma curva de descenso de pH no 

músculo (longissimus dorsi) de 36 à 48 horas, passando de um pH inicial de 6,6 a 6,7 

para um pH estabilizado em 5,5 a 5,7 às 48 horas, em temperatura de 3 a 6 oC em 

diferentes cortes de carne de jacaré oriundos da vida selvagem e criados em 

zoocriadouros. 

A degradação anormal do glicogênio muscular pode ocorrer devido ao estresse 

pré- abate. O estresse causa diminuição brusca do pH, antes da dissipação de calor 

da massa muscular do animal, e, como consequência, ocorre a desnaturação das 

proteínas musculares, afetando propriedades bioquímicas e tecnológicas tais como: 

diminuição da capacidade de retenção de água e mudanças na aparência da cor 

normal da carne, denominadas de PSE (pale, soft, exudative). Por outro lado, animais 

abatidos em condições de estresse por um período mais prolongado apresentam 

pouca variação do pH da massa muscular em relação aos animais abatidos em 

condições normais, causada pela baixa concentração do glicogênio no momento de 

abate. Nesse caso, o pH final fica estabilizado em um valor maior e, como 

consequência, as proteínas musculares têm uma maior capacidade de retenção de 

água (CRA). A carne se torna pegajosa e escura, além de ser mais susceptível à 

contaminação microbiológica, fenômeno chamado de DFD (dark, firm, dry). 
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Ao comparar os valores de pH relatado por diversos autores, com o observado 

em neste estudo, verificou-se que ambas as marcas apresentaram valores de pH 

elevados, principalmente por se tratar de carne congelada. Sendo assim, a carne do 

presente estudo pode ser associada a uma carne com características de DFD. 

5.2. Perda de água no descongelamento  

Os resultados obtidos na determinação do percentual de água no 

descongelamento da carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) demonstraram 

valores elevados, superiores aos estabelecidos para frango (6%), exceto os cortes 

com osso da marca B do estabelecimento 1, o que compromete a qualidade e 

segurança do produto, além de favorecer o desenvolvimento bacteriano, aumentando 

o risco de contaminação. 

De acordo com a Portaria MAPA nº 210, de 10 de novembro de 1998, um 

percentual de perda de água de até 6% é considerado aceitável, no processo de 

descongelamento de carcaças de frangos congelados. Em nosso estudo, os cortes de 

carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) da marca A adquiridas no 

estabelecimento 2 apresentaram uma média superior de perda de água por 

descongelamento nos dois cortes, sendo que o filé de lombo em ambos os 

estabelecimentos apresentou valores superiores aos descritos na legislação.  

Coli and Santos (2010) analisaram 8 amostras de filé de pescada, filé de panga 

e cação, na região metropolitana de São Paulo, Brasil, em relação à perda de água de 

descongelamento, obtendo valores de 17%, 4% e 17%, respectivamente. O limite 

aceitável sugerido de perda de líquido após o descongelamento para os pescados e 

crustáceos de acordo com a legislação é de 15% (Idec, 2005). No entanto, o ofício 

circular GA/DIPOA nº 26/2010, Brasil, admite a perda de água de descongelamento 

até o limite máximo de 20% do peso do pescado. 

Considerando que a legislação adotada e seguida pelas indústrias de 

processamento de carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) são as mesmas 

estabelecidas para pescados, e diante dos resultados observados em nosso estudo, a 

carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) comercializada em ambos os 

estabelecimentos encontram-se em limites aceitáveis em relação à perda de água no 

descongelamento. 

O valor de 16.51% de perda de água no corte de filé de lombo da marca A 

comercializada no estabelecimento 2, possivelmente, ocorreu devido ao valor de pH 

observado. Como relatado por Forrest et. al. (1979) e Prandal (2005), alguns fatores, 

como o pH, podem influenciar no aumento da retenção de água. Isso porque quanto 
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maior for o pH maior será a retenção de água . Por outro lado, outra hipótese para a 

perda superior de água nos cortes de carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) da 

marca A comercializados no estabelecimento 2, é a variação da temperatura durante a 

estocagem sob congelamento. Em determinados períodos, a temperatura da 

superfície dos alimentos pode ser superior à temperatura, da câmara de estocagem, 

ocasionando processos de sublimação, que podem ocasionar significativas perdas de 

peso da carne, além de alterações na qualidade dos alimentos, como o aumento do 

pH e a propensão ao desenvolvimento microbiano, com consequente perda 

econômica (Campañone, 2001).  

Além do pH, a velocidade de congelamento pode determinar o tipo e as 

proporções de cristais de gelo formados no interior da carne, e a quantidade de água 

liberada no descongelamento (Carciofi, 2003). No congelamento lento, como a 

temperatura da carne permanece próxima ao ponto de congelamento inicial durante 

muito tempo, dá-se a formação de grandes cristais de gelo inicialmente na área 

extracelular, e estes cristais aumentam de tamanho devido à água das células, o que 

determina uma perda de água maior durante o descongelamento (Pardi, 

Santos; Souza  & Pardi, 1993). No congelamento rápido, a temperatura cai 

rapidamente do ponto inicial e formam-se, à mesma velocidade e por toda a extensão 

dos tecidos, pequenos cristais, não ocorrendo ruptura dos mesmos, resultando pouca 

perda de água durante o descongelamento (Pardi et. al., 1993; Prandal, 2005). 

Sendo assim, diante dos resultados obtidos, concluiu-se que o método de 

congelamento empregado pelo fabricante A para congelar a carne de jacaré do 

pantanal foi o congelamento lento e o do fabricante B foi o rápido. 

5.3. Análises microbiológicas da carne de jacaré do pantanal (Caiman 

yacare) congelada 

A contagem de Staphilococcus aureus coagulase positiva (UFC/g) na carne 

estudada, está acima do que é preconizado para pescados na RDC 12/2001, ANVISA, 

Brasil, de 5,0x10² UFC/g que define os padrões microbiológicos para alimentos. Desta 

forma, a qualidade higiênico-sanitária dos cortes do fornecedor B apresentou-se 

precária, quando comparada a do fornecedor A, e a vida de prateleira curta, pois a 

multiplicação desse microrganismo é acelerada, caso as condições de temperatura e 

pH sejam favoráveis e haja danos na embalagem, entre outros fatores. Isso leva essa 

carne a ser considerada um alimento com potencial risco à saúde humana. 

As exigências por qualidade e inocuidade para a carne de jacaré do pantanal 

(Caiman yacare) impulsionam o desenvolvimento de sistemas de controle de 

http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/busca?b=ad&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22SANTOS,%20I.%20F.%20dos%22
http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/busca?b=ad&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22SOUZA,%20E.%20R.%20de%22
http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/busca?b=ad&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22PARDI,%20H.%20S.%22
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qualidade e higiene a serem aplicados em toda a cadeia de produção do jacaré, a fim 

de garantir que os produtos finais possuam as características exigidas pelos 

consumidores. As conclusões do presente estudo, portanto, indicam a necessidade do 

monitoramento de parâmetros de qualidade e higiene nas diferentes etapas da 

produção.  

A maioria dos patógenos se desenvolve em temperatura ambiente: quanto maior 

for a contagem de aeróbios mesófilos, maior é a chance de os alimentos de origem 

animal estarem contaminadas por patógenos como Salmonella sp. e E. coli (Franco & 

Landgraf, 2008). Essa condição explica a presença de Salmonella sp. nas amostras de 

carne congelada de jacaré do pantanal (Caiman yacare) oriunda da Marca B (Figura 

1). A figura 1 mostra que a maioria das amostras congeladas dos dois cortes de carne 

de jacaré do pantanal (Caiman yacare) oriundas de duas marcas, apresentou a 

presença de Salmonella sp.,exceto a amostra da marca A com osso (coxa). Na 

amostra do corte sem osso (n=1) da marca A constatou-se a presença de Salmonella 

sp em 25%. No caso da amostra da marca B, todas apresentaram Salmonella sp.. 

Desta maneira, todos os lotes da marca B e o lote da marca A sem osso estão 

reprovados para consumo e comercialização, conforme recomendação Federal 

brasileira e internacional para a presença de Salmonella sp. em 25g de carne de 

jacaré do pantanal, enquanto na União Europeia, exige-se ausência em 10g da 

amostra (Brasil, 2001; UE, 2005). 

 A Técnica de PCR foi eficiente na detecção da Salmonella sp. no presente 

estudo. Para as indústrias de alimentos é imprescindível o uso dessa técnica, pois 

fornece resultados mais rápidos reduzindo o tempo de estocagem e custos. repetição 

Assim, métodos rápidos para a detecção de Salmonella sp., como por exemplo a 

análise por PCR, é utilizada com frequência por causa do seu benefício de detecção 

rápida (em horas) e eficiente (Flowers, Klatt & Keelan, 1988). Desta forma, a 

confirmação da presença de Salmonella sp. fornece subsídios, para a tomada de 

decisão de descarte dos lotes das marcas A sem osso e da marca B com osso e sem 

osso já que não se permite a presença de Salmonella sp. nos alimentos. 

Hoffman and Romanelli (1998), encontraram Salmonella sp. em todos os cortes 

de carne de jacaré do pantanal, de 14 animais analisados em todos os tempos, desde 

0 a 120-180min, mesmo após a imersão da carne em solução de hipoclorito de cálcio 

por 60 segundos. Esses dados corroboram os resultados da carne congelada deste 

estudo, especialmente os da marca B. 
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Sarkis (2012), também, encontrou Salmonella sp. em 22% das amostras de 

carne de jacaré americano. Leak, Lane, Johnson and Lambey, (1987) verificaram a 

presença de Salmonella sp. nas amostras em carne de jacaré com mais frequência no 

filé de cauda do que nos cortes do lombo e costelas. Esses autores afirmaram que o 

contato humano pelo fato dos animais estarem sendo criados em cativeiros, pode 

aumentar a incidência da presença deste patógeno. 

Alguns microrganismos podem ser indicadores de contaminação e sua presença 

nos alimentos pode fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação fecal, 

deterioração potencial, além de indicarem condições sanitárias inadequadas durante o 

processamento, a produção ou o armazenamento. Entre os microrganismos 

indicadores, destacam-se os psicrotróficos para alimentos congelados (Franco & 

Landgraf, 2008; Jay, 2001) 

 Considerando-se os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 186 mil 

toneladas de produtos exóticos, como a carne de rã, jacaré e avestruz, foram 

consumidas no Brasil em 2003 (Azevedo, 2007). O fato da carne de jacaré do pantanal 

(Caiman yacare) ser um destaque no estado de Mato Grosso, Brasil eleva a 

preocupação com a qualidade, o que envolve não só os riscos de veiculação de 

enfermidades para o consumidor, mas também as perdas econômicas para a 

indústria, devido, principalmente, às alterações microbianas ocorridas no alimento 

(Guimarães, Leite, Teixeira, Santanna, & Assis, 2001). 

 A única alternativa para colocar o Brasil em uma posição de destaque no 

comércio internacional de produtos oriundos de carne de jacaré do pantanal (Caiman 

yacare) é estabelecer padrões microbiológicos nacionais na legislação internacional. 

Atualmente, não há nenhum parâmetro estabelecido de níveis de contaminação 

microbiológica para a carne de jacaré e nenhuma previsão de inclusão deste alimento 

na RDC nº12/2001. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasil) 

possui um sistema de Agenda Regulatória com o objetivo de sistematizar o processo 

de criação. Neste momento, não há previsão para a revisão das legislações da 

Agência e a legislação para carne de jacaré não está em pauta até o final de 2014, 

conforme dados disponíveis no site da Agência sobre agenda regulatória (Anvisa, 

2014). 

5.4. Análises microbiológicas da carne de jacaré do pantanal (Caiman 

yacare) Resfriada  
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A Tabela 3 mostra que o comportamento para o crescimento de todos os 

microrganismos foi semelhante quando analisado na carne de jacaré do pantanal 

(Caiman yacare), resfriada a 4 ºC, durante o armazenamento. Observou-se que os 6 

dias de armazenamento são o limite para o consumo da carne.  

A contagem para Staphilococcus aureus da carne de jacaré do pantanal 

(Caiman yacare) estudada apresentou valores superiores aos critérios microbiológicos 

aplicáveis a produtos alimentícios na União Europeia (UE) para pescados em seu 

Regulamento 2073/2005 (mínimo de 10²UFC/g e Máximo de 10³ UFC/g). Sarkis 

(2012), que avaliou as condições microbiológicas de 9 amostras de carne de capivara, 

9 de carne de cateto e 9 de javali, todas congeladas no município de São Paulo, 

Brasil, detectou também S. aureus em 11% e 22%, respectivamente, nas amostras de 

carne de capivara e javali. 

Scott and Foster (1997) por sua vez, também encontraram maior nível de 

contaminação em carnes de Alligator mississippiensis de cativeiro do que na mesma 

espécie em habitat natural. Os mesmos autores afirmaram que esses resultados 

podem ter ocorrido devido ao confinamento, à dieta a base de vísceras e à 

proximidade com o ser humano.  

Houve diferença significativa (P<0.05) entre os tempos de estocagem para o 

crescimento de microrganismos mesófilos em carne de jacaré do pantanal (Caiman 

yacare) armazenada a 4ºC por 12 dias (tabela 3). A crescente contagem de mesófilo 

do tempo 0 a 12 dias reflete a contaminação geral do alimento e a qualidade higiênica 

do mesmo, fornecendo uma ideia geral sobre sua vida de prateleira. Ao comparar a 

maior contagem no 12º dia de mesófilos aeróbios (5,72x104 UFC/g) com a maior 

contagem da carne congelada de mesófilos da carne congelada (Marca B, com osso, 

3x104UFC/g), verifica-se que a temperatura de refrigeração consegue retardar o 

crescimento microbiano, com segurança ate o 3º dia. Levando-se em consideração 

que o tempo 3 não difere estatisticamente do tempo 6, pode-se concluir que a carne 

está apta para consumo somente até o 6º dia, quando considerados apenas os 

microrganismos mesófilos.  

De maneira geral, níveis de contaminação por aeróbios mesófilos abaixo de 105 

UFC/cm² da carcaça bovina indicam boas condições de higiene durante o abate. 

Assim também, a contaminação de carnes em níveis acima de 106 UFC/cm² indica 

início de processo de deterioração, com produção de odores típicos e redução da vida 

de prateleira, refletindo baixo grau de higiene durante o processo de abate, nos termos 

do que estabelece a Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, Brasil 
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(1978), o que não foi verificado na carne de jacaré deste estudo, já que os níveis de 

aeróbios mesófilos ficou abaixo de 106 UFC/cm². 

Para os microrganismos psicrotróficos, verifica-se que a diferença encontrada 

entre os tempos de armazenamento da carne estudada demonstra um crescimento 

lento ao longo do tempo, apenas elevado com maior evidência, a partir do 6º dia de 

armazenamento. A presença de microrganismos psicrotróficos, também diminui 

consideravelmente a vida de prateleira em produtos congelados, mas não 

representam risco para a saúde pública (Ogawa & Maia, 1999; Bordignon et al., 2010). 

No entanto, no presente estudo, mesmo com contagem elevada ao 12º dia de 

bactérias psicrotróficas (2,06x105UFC/g), os cortes encontram-se abaixo de 3x106 

UFC/g, considerados como determinantes para deterioração. A Legislação Brasileira 

que não especifica os padrões para microrganismos, além de Salmonella sp., em 

produtos cárneos. No entanto, Silva (1995) afirma que um alimento dessa natureza, 

que contenha elevada contagem microbiana (105-106UFC/g), apresenta graves riscos 

de estar deteriorado, além de ter suas características nutricionais e sensoriais 

comprometidas.  

Todas as contagens para coliformes totais e termotolerantes, mesmo a partir do 

tempo 0, estiveram acima do que preconiza a Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos – Brasil, de 1978 (3x10² UFC/g para totais e 5x10² para 

termotolerantes) e a RDC 12/2001 (máximo de 5x10² UFC/g para termotolerantes), 

demonstrando que a carne estudada pode ter sido contaminada no seu 

processamento, com contagens crescentes, até atingir valores de 1,10x10³ UFC/g no 

12º dia de armazenamento, demonstrando contaminação de origem fecal. Essa 

contagem elevada de microrganismos do grupo dos coliformes pode ser devida não só 

as más condições higiênicas sanitárias durante o processamento, mas também à 

carga microbiana inicial de coliformes no jacaré, antes do abate.  

A Salmonella sp. não foi detectada em nenhum dos tempos, tanto  nas análises 

microbiológicas e testes sorológicos, quanto nas  técnicas moleculares. Verifica-se 

que, apesar da contagem de todos os microrganismos da carne resfriada ser 

gradativa, a mesma se manteve entre 105 e 106UFC/g, considerada aceitável de 

acordo com os estudos de Franco & Landgraf (2008). 

A legislação nos EUA exige a execução diária de testes microbiológicos de 

Salmonella sp. em abatedouros bovinos sob a responsabilidade da inspeção oficial, na 

frequência de uma amostra para cada 300 carcaças ou fração. O parâmetro brasileiro 

e o internacional para Salmonella sp. é a ausência em 25g da amostra, sendo que a 
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União Europeia exige ausência em 10g da amostra (UE, 2005). Scott and Foster 

(1997) verificaram a presença dessa bactéria em 20% das amostras provenientes de 

animais de cativeiro. Os autores compararam esses resultados com amostras 

coletadas de animais da natureza e os resultados demonstraram a sua presença em 

somente 2,8%. Adesiyun, SeeperSadsingh, Inder, Caesar (1998) avaliaram a 

incidência de Salmonella sp. em animais silvestres criados em sistema semiaberto 

(cativeiro) e demonstraram maior ocorrência dos mesmos. Os autores atribuíram os 

resultados encontrados ao confinamento, dieta, estresse e proximidade com o ser 

humano. Farias (2006) que avaliou pescados, não encontrou a presença de 

Salmonella sp. em nenhuma das 116 amostras de peixe inteiro e em filé congelado.  

A bactéria Salmonella sp. são organismos redutores do óxido de trimetilamina 

(OTMA), e mesmo quando em pequeno número em pescado são capazes de causar 

danos ao homem, bem antes de causar odor amoniacal no alimento, razão pela qual 

se investiga apenas sua presença ou ausência em 25g de qualquer alimento, como o 

pescado (Mohamed Hatha & Lakhmanaperumalsamy, 1997). 

 Quando o nível de contaminação geral do alimento atinge valores da ordem de 

107 UFC/cm² a formação de limosidade já é evidente (Gill, 1998). Essas contagens, 

principalmente entre 105 a 106 UFC/g, causam riscos aos alimentos por deterioração 

ou em processo de deterioração, além de ter suas características organolépticas e 

nutricionais alteradas. 

Da mesma forma, a ANVISA não estipula prazo de validade para os alimentos, 

cabendo aos fabricantes essa determinação, conforme disposição da Resolução do 

Ministério da Saúde, Brasil, CISA/MA/MS nº 10/1984. Isso representa um grande 

desafio para a indústria de alimentos brasileir, já que em laboratório os controles são 

mais rigorosos e esses podem não ser fielmente reproduzidos na realidade, 

principalmente no que diz respeito a armazenamento. No entanto, o caminho mais 

confiável é a condução de testes de vida útil em tempo real do produto (Presland, 

2006). 

A carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) do presente estudo, a partir do 

quarto dia apresentou características visuais que a desclassificaram como carne 

fresca. Características como formação de limo, textura amolecida à pressão dos dedos 

e odor desagradável, foram evidenciadas no momento da coleta da carne resfriada 

com 6 dias de armazenagem 

Segundo Stiles e Hastings (1991), em ambientes aeróbicos, as bactérias 

psicrotróficas da carne resfriada são, predominantemente, Gram-negativas e causam 
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esporulação putrefativa. Em ambiente anaeróbico, a bactéria psicrotrófica é composta 

de Gram-positivos, em especial por bactérias ácido-láticas não putrefativas. 

Contreras-Guzman (1994), determinou a vida útil de 2 dias para filés de peixe 

para consumo fresco sem gelo, mantidos em câmara fria a 1±-1ºC. Souza (2011) 

determinou a vida útil de tambaqui com utilização de atmosfera modificada alcançando 

35 dias de refrigeração em atmosfera acidificada com uma qualidade de consumo 

corrente (28 dias em boa qualidade e 14 dias em condições excelentes) e alcançou 21 

dias em atmosfera modificada não acidificada, o que representa uma ampliação de 14 

dias de vida sob refrigeração. 

De acordo com Mason and Cols (1990) é possível aumentar a vida de prateleira 

de alguns produtos de 5 a 21 dias usando sous vide. O Sous vide é um método de 

coccionar o alimento em sacolas plásticas seladas à vácuo em baixas temperaturas 

(40° a 70°C) por um tempo maior que o tradicional. O modo mais eficiente de se 

reduzir a contaminação e o desenvolvimento microbiano em produtos cárneos é o 

estabelecimento de programas preventivos de controle de qualidade como Boas 

Práticas e Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que podem ser validados 

e verificados pela pesquisa de microrganismos indicadores de higiene que além de 

remeterem a práticas adequadas de processamento, também sugerem a presença de 

patógenos e microrganismos causadores de deterioração (Jay, Loessner & Golden, 

2005).  

Assim, a partir dos resultados obtidos na avaliação da vida de prateleira da carne 

de jacaré do pantanal (Caiman yacare) resfriada por 12 dias a 4º C, conclui-se pela 

necessidade urgente da implantação de sistemas de controle de qualidade durante 

todo o processo de produção da carne, visando a segurança e a qualidade 

microbiológica e físico-química dos cortes cárneos destinados à comercialização e ao 

consumo. As exigências por qualidade e inocuidade para a carne de jacaré do 

pantanal (Caiman yacare) devem impulsionar o desenvolvimento desses sistemas de 

controle de qualidade e higiene a serem aplicados em toda a sua cadeia produtiva, a 

fim de garantir que o produto final possua as características exigidas pelos 

consumidores e apresentem a qualidade e a inocuidade desejadas pelo mercado e 

pela legislação. Acredita-se que, somente assim, a comercialização da carne de jacaré 

possa aumentar, com a exploração deste animal em cativeiro, tanto no Brasil, quanto 

em mercados internacionais.  

 6. CONCLUSÃO  
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Diante dos dados obtidos no presente estudo, conclui-se que os cortes da carne 

de jacaré do pantanal (Caiman yacare), filé de lombo e coxa, comercializados pelas 

empresas A e B em dois estabelecimentos de Cuiabá/MT, Brasil, possuem padrões de 

cor CIE L* a* e b* típicos de carne branca, pH levemente acima do preconizado pelas 

normas do MAPA e perda de água no descongelamento acima dos valores descritos 

para frangos e pescados, o que pode comprometer a sua qualidade no momento do 

consumo por cocção.  

A carne congelada de jacaré do pantanal (Caiman yacare) oriunda dos 

fabricantes A e B não atende ao preconizado na Legislação Brasileira para contagem 

de microrganismos e apenas a carne sem osso da marca A está livre de Salmonella 

sp. e apta ao consumo.  

A carne resfriada a 4º C de jacaré do pantanal (Caiman yacare) por 12 dias, 

contaminada de origem, nos termos dos parâmetros microbiológicos das normas e 

padrões estabelecidos pela Legislação Brasileira para pescados, não permitiu que se 

determinasse seu período de armazenamento ou vida de prateleira, de forma segura. 
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