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DETECÇÃO POR PCR EM TEMPO REAL E IDENTIFICAÇÃO 

MOLECULAR DE Clostridium estertheticum PROVENIENTE DE 

CARNE BOVINA E AMBIENTES DE MATADOUROS-

FRIGORÍFICOS BRASILEIROS. 

 

 

RESUMO: O envolvimento de Clostridium estertheticum como agente de 

deterioração de carnes bovinas refrigeradas embaladas a vácuo provenientes de 

ambientes de frigoríficos no Brasil, vem sendo relatado desde 2007. Uma vez 

detectados, bem como apontadas as principais fontes de contaminação nos 

estabelecimentos de abate, surgiu à necessidade de avançar na busca de novos 

conhecimentos sobre esses clostrídios. No entanto, os métodos microbiológicos 

clássicos para sua detecção são considerados de difícil execução, pois exigem 

muito trabalho e demandam muito tempo. A PCR pode ser uma alternativa rápida 

e eficiente para detecção de clostrídios incriminados na deterioração de carnes 

bovinas refrigeradas embaladas a vácuo e ambientes de matadouros-frigoríficos, 

sem a necessidade de isolamento em culturas puras. Objetivou-se com o 

presente estudo desenvolver um ensaio de PCR em Tempo Real para detecção 

de Clostridium estertheticum em carnes bovinas e superfícies diversas de 

matadouros-frigoríficos brasileiros, assim como a identificação molecular de 

isolados de Clostridium estertheticum, por meio das técnicas RFLP e AFLP – 

PCR. Os resultados analíticos foram comparados com PCR Convencional e 

confirmados pelo isolamento.  O ensaio PCR em Tempo Real desenvolvido para 

detecção de Clostridium estertheticum em carnes bovinas e superfícies diversas 

de matadouros-frigoríficos brasileiros, mostrou-se eficiente. Evidencia-se a 

presença e disseminação de C. estertheticum nas fontes estudadas e a técnica de 

PCR em Tempo Real proporcionou maior percentual de positividade para 

amostras de matadouros-frigoríficos que a técnica de PCR Convencional, sendo 

este confirmado pelo isolamento, o que demonstra ser uma alternativa importante 

na detecção de C. estertheticum de carnes bovinas e superfícies diversas de 

matadouros-frigoríficos sem a necessidade de isolamento. Os isolados utilizados 

revelaram similaridade geral de 42,4%, sugerindo alta diversidade genética. Além 
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disso, os isolados obtidos a partir de amostras de ambientes frigoríficos e carnes 

tufadas não apresentaram similaridade significativa, maior que 80%, com 

nenhuma cepa padrão utilizada. A similaridade encontrada entre os isolados pode 

ser indicativa de possível semelhança entre aqueles provenientes de carnes 

tufadas e entre aqueles provenientes de ambientes e equipamentos. O estudo 

mostrou serem necessárias etapas complementares de caracterização dos 

isolados brasileiros, principalmente sequenciamento de outras regiões do DNA 

para assim determinar sua posição taxonômica. 

 

 

Palavras chave: carne, deterioração, PCR em Tempo Real, tufamento. 
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DETECTION BY PCR REALTIME AND MOLECULAR 

IDENTIFICATION OF Clostridium estertheticum IN BOVINE MEAT  

AND ENVIRONMENTS OF SLAUGHTERHOUSE BRAZILIAN. 

 

 

ABSTRACT: The involvement of Clostridium estertheticum as agents of 

deterioration of chilled beef packaged under vacuum from slaughterhouse 

brazilian, has been reported since 2007. Once detected, and presents the main 

sources of contamination in slaughter establishments, there was the need to 

advance the search for new knowledge about this Clostridia, however, the 

classical microbiological methods for their detection are considered difficult to 

implement because they require hard work and take a long time. PCR can be a 

quick and efficient detection of clostridia incriminated in the deterioration of beef 

chilled vacuum packaged and refrigerated environments slaughterhouses, without 

isolation of pure cultures. The objective of this study was to develop a test for real-

time PCR for detection of Clostridium estertheticum in bovine meat  and 

environments of slaughterhouse brazilian, as well as the molecular identification of 

isolates of Clostridium estertheticum by means of AFLP and RFLP techniques - 

PCR. The analytical results were compared with conventional PCR and confirmed 

by isolation. The Real-Time PCR assay for detection of Clostridium estertheticum 

in bovine meat  and environments of slaughterhouse brazilian, was efficient. 

Evidence for the presence and distribution of C. estertheticum the sources studied 

and the technique of RT-PCR provided the highest percentage of positive samples 

from slaughterhouses that refrigerators Conventional PCR, and this is confirmed 

by isolation, which has become an important alternative for the detection of C. 

estertheticum in bovine meat  and environments of slaughterhouse without 

isolation. The isolates used showed general similarity of 42.4%, suggesting high 

genetic diversity. In addition, the isolates obtained from samples of ambient and 

refrigerated meat tufted not show significant similarity, greater than 80%, used with 

any typical strain. The similarity found between the isolates may be indicative of 

possible similarity between those from meats and puffed from between those 

environments and equipment. The study revealed that additional steps necessary 
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for the characterization of Brazilian isolates, especially sequencing of other 

regions of the DNA so as to determine their taxonomic position. 

 

 

Keywords: blown pack, deterioration, meat, Real-Time PCR. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, suplantado 

apenas pela Índia. Dado que este país, por questões religiosas, não utiliza seu 

gado bovino para fins comerciais, o rebanho bovino brasileiro é considerado o 

maior rebanho comercial do mundo, estimado ao final de 2009, em 205,292 

milhões de cabeças (IBGE, 2011). Isto representa um acréscimo de 1,5% em 

comparação com o ano anterior conforme pode ser observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Variação do efetivo de bovinos – Brasil – 1997 -2009. 

 Fonte: IBGE (2011). 

 

Entre os rebanhos de animais de grande porte investigados pela 

Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2009, o de bovinos foi o único a se 

expandir. Quanto à distribuição regional desse efetivo, o Centro-Oeste respondeu 

por 34,4% das cabeças de gado, seguido pelo Norte, com 19,7%, e o Sudeste, 

com 18,5%. No âmbito estadual, o Mato Grosso destacou-se com 13,3% do 

efetivo desses animais, seguido por Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com 

10,9% cada (IBGE, 2011). 
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As exportações de carne bovina no Brasil alcançaram uma receita 16% 

maior em 2010, saltando de US$ 4,118 bilhões em 2009, para US$ 4,795 bilhões 

no ano de 2010 (ABIEC, 2011). Mas, para chegar a essa aparentemente 

confortável situação foi preciso muito esforço e investimentos em todos os 

aspectos das tecnologias de produção animal e da indústria que faz abate, 

desossa e empacotamento. Por outro lado, sugere grandes desafios, quais sejam 

manter as posições conquistadas e vencer a batalha da implementação de 

conhecimentos sobre segurança alimentar, no que concerne à qualidade 

microbiológica da carne bovina. 

Muitos são os entraves enfrentados pelas indústrias frigoríficas para 

manter os mercados conquistados. Assim, as perdas devido à deterioração 

microbiana dos alimentos devem ser consideradas. Essa deterioração é um 

problema econômico em todo o mundo, no entanto, ainda existem poucos 

estudos que descrevem as possíveis causas da contaminação de carnes 

refrigeradas embaladas a vácuo.  

Esse problema, além dos prejuízos econômicos, causa forte impacto 

negativo às marcas comerciais dos produtos. Dessa forma, torna-se importante o 

conhecimento dos microrganismos envolvidos e o desenvolvimento de métodos 

eficazes de controle, com o fim precípuo de melhorar a qualidade da carne 

brasileira.  

Os microrganismos detectados com maior frequência durante a 

armazenagem, sob refrigeração, de carnes bovinas frescas embaladas a vácuo, 

tipicamente associados à sua deterioração, são as bactérias ácido-láticas, 

Brochothrix termosphacta, gêneros da família Enterobacteriaceae, Aeromonas 

spp e espécies  psicrofílicas e psicrotróficas de Clostridium (LYHS, 2002, JONES, 

2004, ERCOLINI et al., 2006, HOLLEY & GILL, 2005).  

Inicialmente, esses microrganismos deteriorantes estão presentes em 

pequenas quantidades e constituem somente a menor parte da microbiota natural. 

Durante a estocagem, geralmente se multiplicam mais rapidamente que a 

microbiota remanescente e produzem os metabólitos responsáveis por odores, 

limo e finalmente a rejeição sensorial (DALGAARD, 1993). Mudanças nas 

condições extrínsecas (ex. refrigeração, embalagem com atmosfera modificada) 

somente retardam a deterioração. Por esta razão, baixas temperaturas de 
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estocagem não irão previnir a deterioração, mas predispor a deterioração 

causada por microrganismos psicrotróficos (LEE & YOON, 2001). Da mesma 

forma quando restringe-se o oxigênio da carne por meio da embalagem a vácuo, 

o desenvolvimento microbiano é alterado dando lugar para a proliferação de 

novos gêneros mais aptos ao ambiente anaeróbio (JONES, 2004). 

A deterioração caracterizada por formação de gás no interior da 

embalagem (tufamento) e a alteração no odor que se torna azedo e levemente 

pútrido, normalmente é detectada quando estão presentes microrganismos 

deteriorantes em níveis de 108UFC a 109UFC/g no alimento (BORCH et al., 1996).  

Essa deterioração por tufamento da embalagem de carnes refrigeradas 

embaladas a vácuo, mais conhecida como deterioração “blown pack”, caracteriza-

se por abundante produção de gás, induzindo a completa distensão da 

embalagem durante o processo de estocagem sob refrigeração como mostra a 

Figura 2. Quando a embalagem é aberta, exala um odor desagradável de queijo 

rançoso, deteriorado, com ou sem coloração sulfurosa aparente (JONES & 

WOODS, 1986; BRODA et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Corte de carne bovina resfriada embalada a vácuo apresentando a 

deterioração “blown pack” com intensa produção de gás e exsudação.  

Fonte: Arquivo Pessoal  

 

A presença de ésteres butíricos, ácido butírico e butanol na 

composição gasosa de todas as amostras confere o odor de queijo deteriorado a 
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esse tipo de alteração (DAINTY et al., 1989). Entretanto, os mesmos autores 

relataram outro odor em embalagens tufadas examinadas, o “levemente fecal”. 

Clemens et. al. (2010) verificaram que a temperatura de 

armazenamento é um parâmetro extremamente importante e que influencia no 

aparecimento da deterioração “blown pack”. Esses autores observaram que a 

carne armazenanda a -1,5°C atrasa significativamente o início da deterioração em 

comparação com o armazenamento a 2°C. MOSCHONAS et. al. (2010) sugeriram 

que os abatedouros poderiam reduzir os riscos de deterioração “blown pack” 

evitando altas temperaturas (90°C/3s ou 70°C/10s) no encolhimento da 

embalagem a vácuo e armazenando as carnes em temperaturas mais baixas, por 

exemplo, a -1,5°C).  

Esse tipo de deterioração, no passado, foi comumente associado à 

carne embalada a vácuo armazenada em temperaturas abusivas. Nessa 

condição, bacterias deteriorantes, como Serratia liquefaciens, Enterobacter 

aerogenes ou Hafnia alvei poderiam multiplicar e produzir gás causando 

deterioração "Blown pack" (HANNA et al. 1979). No entanto, mais recentemente 

clostrídios psicrófilos, tais como Clostridium estertheticum (DAINTY et al. 1989) e 

Clostridium gasigenes (BRODA et al. 2000b) foram relatados como causadores 

de deterioração "Blown pack" em carne embalada a vácuo armazenada em 

temperatura de refrigeração.
 

Os clostrídios psicrofílicos são bastonetes geralmente móveis, Gram-

positivos, formadores de esporos, e que apresentam o metabolismo anaeróbico. 

Possuem esporos elípticos, terminais ou subterminais (Clostridium estertheticum 

subsp. laramiense); subterminais ou centrais como na espécie C. estertheticum 

subsp. estertheticum. Em ágar sangue de carneiro 5% podem ser beta-

hemolíticos ou não hemolíticos. Estes clostrídios psicrofílicos são sacarolíticos, 

capazes de fermentar frutose, glicose, sacarose, xilose e inulina, produzindo em 

grandes quantidades ácido butírico, 1-butanol, ácido acético, ácido lático, ácido 

fórmico e etanol (SPRING et al., 2003). 

Quatro importantes espécies de clostrídios psicrofílicos foram descritas: 

Clostridium estertheticum (COLLINS et al., 1992), Clostridium laramiense 

(KALCHAYANAND et al., 1993; TRÜPER & DE' CLARI, 1997), Clostridium 

algidicarnis (LAWSON et al., 1994) e Clostridium gasigenes (BRODA et al., 2000).   
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A descrição original de Clostridium estertheticum subsp. laramiense foi 

realizada por KALCHAYANAND et al. (1993). São bastonetes que se apresentam 

isoladamente ou em pequenas cadeias. Os esporos são ovais e terminais (Figura 

3). As colônias em ágar sangue são lisas, convexas, de cor creme, branca ou 

acinzentada. Multiplicam em pH 4,5 a 7,5, sendo o ótimo em torno de 6,5. A 

temperatura de multiplicação é de –3 a 21°C, sendo a ótima de 15ºC. São 

capazes de fermentar carboidratos, tais como: glicose, frutose, galactose, 

maltose, raminose, manitol, inositol e gluconato. Entretanto, não fermentam 

lactose, celobiose, arabinose, ribose, trealose, xilose e inulina.  

Ao contrário da descrição original, SPRING et al. (2003) verificaram 

que o C. estertheticum subsp. laramiense é capaz de fermentar arabinose, 

celobiose e xilose, distinguindo-se da subespécie C. estertheticum subsp. 

estertheticum pelas seguintes características: são β-hemolíticos, que apresentam 

temperatura ótima de crescimento de 15ºC, e máxima de 21ºC. Crescem em pH 

de 4,5 a 7,5 com ótimo a 6,5 e utilizam o glicogênio. Em caldo PYGS a 

fermentação não gasosa tem como produtos finais o butirato, 1-butanol e lactato, 

sendo o conteúdo de G+C de cada cepa de 32,4 mol%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3 – Fotomicrografia de contraste de fase de 
células vegetativas de C. estertheticum subsp. 
estertheticum DSM 8809 (A) e C. estertheticum subsp. 
laramiense DSM 14864 (B) (SPRING et al., 2003). 
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O C. estertheticum subsp. estertheticum (Figura 4), possui 

características que o tornam distinto de C. estertheticum subsp. laramiense  

dentre elas citam-se: ausência de hemólise; temperatura ótima de crescimento de 

6-8ºC, com limite máximo de 13ºC e intervalo de pH para crescimento de 5,5 – 

7,8, ótimo 6,5 - 7,2.  O glicogênio não pode ser utilizado e em caldo PYGS, a mais 

abundante fermentação não gasosa tem como produtos finais ácidos graxos 

voláteis, sendo o conteúdo de G+C de cada cepa 33,9 mol% (SPRING et al., 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais características bioquímicas e fatores intrínsecos e 

extrínsecos do C. estertheticum subsp. estertheticum, C. estertheticum subsp. 

laramiense e do C. gasigenes. podem ser observadas  nas Tabelas 1 e 2. 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Fotomicrografia de contraste de fase de esporos de C. 
estertheticum subsp. estertheticum DSM 8809 (A) e C. estertheticum 
subsp. laramiense DSM 14864 (B) (SPRING et al., 2003). 
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Tabela 1. Fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o desenvolvimento de C. 
estertheticum e C. gasigenes.  

Características  C. estertheticum 
subsp. estertheticum 

C. estertheticum 
subsp. laramiense 

C. gasigenes 

pH    
Mínimo 5,5 4,5 4,5 
Ótimo 6,5 – 7,2 6,5 5,4 – 8,6 
Máximo 7,8 7,5 8,9 
Temperatura (°C)    
Mínima -3 -3 -1,5 
Ótima 6-8 15 20 – 22 
Máxima 13 21 26 

 Adaptado por SPRING et. al., 2003. 

 

Tabela 2. Principais características bioquímicas de clostrídios psicrofílicos e 
psicrotróficos.  
Características  C. estertheticum 

subsp. estertheticum 
C. estertheticum 
subsp. laramiense 

C. gasigenes 

Hidrólise de gelatina + + + 
Fermentação de:     

• Arabinose + + + 
• Glicose + + + 
• Manose + + + 
• Frutose + + + 
• Sacarose  + + + 
• Lactose - - - 
• Melobiose + + + 
• Galactose + + - 
• Inositol + + + 
• Maltose + + + 
• Manitol + + - 
• Manose + + + 
• Raminose + + - 
• Sorbitol + + - 
• Xilose + + + 
• Trealose + - + 
Produção de:    
• Ácido acético + + + 
• Ácido butírico + + + 
• Ácido fórmico + + + 
• Ácido lático  + + + 
• Etanol  + + + 
• Butanol + + + 

β-hemolítico - + + 
Adaptado por SPRING et. al., 2003. 

 

No entanto, Yang et. al. em 2010, demonstraram que as cepas do tipo 

Clostridium estertheticum subsp. laramiense e C. estertheticum subsp. 

estertheticum  não diferem em produtos de fermentação da glicose (butirato, 

acetato e formiato) e lactato (1-butanol, butirato, etanol e formiato). As 
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temperaturas máximas e ótimas reportadas por estes autores também foram as 

mesmas para as duas cepas (10°C e 20-22°C) e diferem das encontradas por 

SPRING et. al. (2003). A faixa de pH para o crescimento dos dois 

microrganismos, 5,5 - 7,5, também foi a mesma. Ambos são β-hemolíticos e 

formam esporos subterminais. Portanto, a carne embalada a vácuo contaminada 

com as duas subespécies apresentará características semelhantes. 

Clostridium gasigenes é um microrganismo psicrotrófico isolado de 

carne embalada a vácuo. Multiplica-se na faixa de temperatura de 1,5 a 26°C, 

ótimo 20 - 22°C (Figura 5). As colônias em ágar sangue possuem 0.7-3.0 mm de 

diâmetro e são circulares, brancas ou cinzas, convexas, brilhantes e β-

hemolíticas. As bactérias são móveis, produzindo esporos elípticos subterminais 

durante a fase estacionária (Figura 5). A faixa de pH fica entre 5,4 e 8,9, com 

ótimo de crescimento entre 6,2 e 8,6, hidrolisam gelatina e amido, fermentam 

celobiose, frutose, glicose, inositol, maltose, manose, salicina e trealose. Os 

produtos formados durante a fermentação em caldo PYGS são: etanol, acetato, 

butirato, lactato, butanol, dióxido de carbono e hidrogênio. O conteúdo de G+C de 

cada cepa é de 28.3-29.4 mol% (BRODA et al., 2000). 
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FIGURA 5. Fotomicrografias de contraste de fase de C. 
gasigenes DB1A: célula vegetativa (A) e células esporuladas (B). 
Fotomicrografia eletrônica de célula vegetativa de C. gasigenes 
DB1A contendo flagelo petríqueo (C) (BRODA et al., 2000). 
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O envolvimento de clostrídios psicrofílicos como agentes de 

deterioração de carnes bovinas frescas refrigeradas embaladas a vácuo, foi 

estabelecido em 1989, no Reino Unido, quando uma espécie de Clostridium 

psicrofílico foi isolada de um pacote de carne bovina, importado da África do Sul. 

Esse produto apresentava deterioração com intensa produção de gás (DAINTY et 

al., 1989). Posteriormente, a bactéria isolada foi denominada C. estertheticum 

(COLLINS et al., 1992). Desde então, deteriorações semelhantes foram relatadas 

em carnes frescas bovinas, ovinas e de cervo, embaladas a vácuo na Nova 

Zelândia (BRODA et al., 1997). Em 2000, BRODA et al. identificaram ação similar 

causada por C. gasigenes em carnes de carneiro embaladas a vácuo, com 

grande produção de gás. 

BOEREMA et al. (2003) realizaram rastreamento C. estertheticum e C. 

gasigenes nos locais de abate e de processamento de carne embalada a vácuo 

refrigeradas. Estes microrganismos foram detectados em porões dos 

abatedouros, solos e amostras fecais, bem como em amostras recolhidas, no 

momento do abate, de locais associados à movimentação de animais e de 

carcaças, antes da remoção da pele. Os dados indicam que a pele, por si, ou as 

partículas do solo/material fecal são os mais prováveis reservatórios de clostrídios 

causadores de “blown-pack” em frigoríficos. 

RAUECKER et al. (2007) analisaram 249 amostras provenientes de 

matadouros-frigoríficos localizados em Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Minas Gerais e Bahia e encontraram 103 

amostras positivas para C. estertheticum. Em 26 amostras de meias-carcaças, 14 

foram positivas e em 48 amostras de cortes comerciais 25. Para amostras de 

ambientes de desossa, os autores verificaram a presença de C. estertheticum em 

10 de 30 amostras de ralos de desossa, em 2 de 21 amostras do rolete da esteira 

da desossa e em 12 de 30 amostras de ambiente e de equipamentos de câmara 

fria. 

ROSA et al. (2007) utilizando a técnica de PCR detectaram os locais de 

contaminação por C. estertheticum e C. gasigenes, na linha de processamento de 

carne bovina embalada a vácuo em matadouros-frigoríficos exportadores do 

Brasil, localizados no estado de São Paulo (A) e de Mato Grosso (B). 

Constataram a presença de C. estertheticum no ralo da câmara fria e no ralo da 
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sala de desossa do matadouro-frigorífico “A”, e nas fezes coletadas do curral e na 

superfície da serra de corte das carcaças no matadouro-frigorífico “B”. O C. 

gasigenes não foi detectado. 

BUENO (2009) sugere que episódios de tufamento de embalagens de 

carnes brasileiras refrigeradas embaladas a vácuo tem como principal agente 

causador o Clostridium estertheticum like, embora o Clostridium estertheticum 

estertheticum tenha também importante papel nesse processo de deterioração. 

ROSA (2009) em estudo realizado em dois matadouros-frigoríficos 

exportadores de carne bovina embalada a vácuo localizados em são Paulo e em 

Goiás observou a presença de C. estertheticum e C. gasigenes em amostras 

diversas como superfícies de equipamentos e carcaças, além do próprio produto 

final, evidenciando um elevado nível de contaminação cruzada ao longo do 

processamento. Em particular, destacou a presença dos microrganismos em 

equipamentos que possuíam configuração física propícia ao acúmulo de 

sujidades e consequente dificuldade de higienização, como serra elétrica, rolete 

para retirada de pele e evaporador de câmara fria.   

O estudo de BYRNE et al.  (2009) constituiu a primeira evidência 

científica de presença de C. estertheticum na indústria da carne irlandesa, sendo 

o agente detectado por meio da técnica de PCR e confirmado por 

sequenciamento de DNA. 

BOLTON et. al. (2009) realizaram um estudo em bovinos na Irlanda e 

obtiveram 428 isolados de clostrídios psicrófilos, sendo 17 de C. estertheticum, 

315 de C. gasigenes, 14 de C. algidixylanolyticum, entre outros.  Nesse mesmo 

estudo mostraram que a porcentagem de positividade de C. estertheticum foi 

maior na pele (31,3%), seguida por estábulos (29,2%) e transporte (22,9%). A 

porcentagem de positividade de C gasigenes foi maior na área de sangria e “Hide 

removal”(37,5%), seguida por estábulos (35,4%) e fezes (25,4%). 

Existem poucas referências que tratam do controle de C. estertheticum 

e C. gasigenes, uma vez que existem poucos estudos que enfocam o isolamento 

e esporulação destes microrganismos. Além disso, o processo de esporulação 

dos mesmos é muito lento sendo necessário no mínimo seis meses de incubação 

para produção de esporos (BRODA et al., 2007). 
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Os métodos microbiológicos clássicos para detecção de Clostridium 

spp psicrofílicos e psicrotolerantes associados com este tipo de deterioração 

mostram-se inadequados porque são trabalhosos e demandam muito tempo 

(BRODA et al., 1996). O efeito antagônico provocado pelas bactérias ácido-láticas 

inibe a multiplicação de espécies de clostrídios por produção de bacteriocinas no 

meio sólido - similar ao que ocorre naturalmente na carne durante a estocagem 

em baixas temperaturas - o que dificulta o isolamento dos clostrídios. Além disso, 

o restabelecimento dos microrganismos é prejudicado devido ao efeito tóxico do 

butanol sobre aos clostrídios, sensíveis a essa substância (CRANDALL & 

MONTVILLE, 1993). 

A aplicação de técnicas moleculares tem se mostrado uma alternativa 

rápida e específica para detecção de C. estertheticum e de C. gasigenes, sem a 

necessidade de métodos convencionais de isolamento. Neste sentido, técnicas 

como PCR (Polymerase chain reaction) e RFLP (Restriction fragment length 

polymorphism) têm se apresentado como importantes ferramentas na 

identificação desses microrganismos (BRODA et al., 2003). 

Em 1999, HELPS et al. empregaram métodos de PCR para detectar C. 

estherteticum em matadouros-frigoríficos, com o objetivo de usá-los como medida 

de controle de contaminação. O melhor resultado foi obtido quando os autores 

utilizaram os primers revised forward e revised reverse com temperatura de 

anelamento de 60ºC, que produziu um produto de 641 pb. 

BRODA et al. (2000 b) aplicaram a técnica RFLP (DNA-RFLP) e a 

reação em cadeia da polimerase com amplificação do gene 16S rDNA (PCR-

RFLP), para diferenciação entre cepas de referência e isolados de carne de 

clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos. A partir de 22 isolados de carne, foi 

possível a produção de 8 genótipos distintos. Através do RFLP, observaram que 

15 isolados da carne, foram similares a uma ou duas das sete cepas de referência 

usadas. Assim, a análise de RFLP permitiu a diferenciação das espécies de 

clostrídios psicrotróficos e psicrofílicos.  

Em 2002, BRODA et al. (2002b) utilizaram novamente a técnica RFLP 

e de análise do gene 16S rDNA (PCR-RFLP) com o objetivo de diferenciar 

clostrídios psicrotróficos e psicrofílicos causadores de “blown-pack” em carne 

bovina resfriada embalada a vácuo, isolados de peles, fezes, amígdalas e 
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ambientes de planta de processamento de matadouros-frigoríficos. Através do 

PCR-RFLP, foi possível a divisão dos isolados em dois grupos. Os clostrídios do 

Grupo I apresentavam similaridade com o padrão de C. gasigenes, sendo que a 

produção de gás em embalagens inoculadas com células vegetativas foi evidente, 

pela primeira vez, após 14 dias a 2 ºC. Neste grupo, os isolados foram 

encontradas nos porões dos matadouros-frigoríficos e nas amostras fecais; 

porém, estes microrganismos estavam ausentes nas amígdalas e nas amostras 

ambientais da planta de processamento. No grupo II observou-se similaridade 

com padrão de C. estertheticum isolados de carne. A maioria dos clostrídios deste 

grupo foi encontrada nas fezes, no entanto, não produziram gás em carnes 

embaladas a vácuo armazenadas a 2º C durante 84 dias. 

BRODA et al. (2003a) desenvolveram um método de detecção de C. 

estertheticum e C. gasigenes por PCR diretamente na amostra, sem necessidade 

do isolamento desses agentes deteriorantes. A sensibilidade de detecção foi 

avaliada em meio não-enriquecido, sob baixas temperaturas de incubação e em 

carnes embaladas a vácuo inoculadas intencionalmente com diferentes 

quantidades de culturas puras de C. estertheticum e C. gasigenes. Foi possível 

detectar uma quantidade mínima 104 UFC/g para o meio não-enriquecido e de 102 

UFC/g para as amostras de carne inoculadas com C. estertheticum e C. 

gasigenes. 

BRODA et al. (2003b) realizaram um estudo sobre a diferenciação 

molecular de clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos, através da técnica ITS 

(internal transcribed spacer) e verificaram que os isolados apresentaram várias 

bandas e que o número e a dimensão dos produtos de ITS não poderiam ser 

utilizados para a diferenciação de C. laramiense, C. estertheticum, C. 

putrefaciens, C. algidicarnis, C. frigidicarnis e cepas não-proteolíticos de C. 

botulinium tipo B. Assim não foi possível a utilização desta técnica na 

discriminação e identificação dos clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos 

associados à carne com deterioração “blown-pack”. 

BUENO (2009) diferenciou espécies e subespécies de clostrídios 

psicrofílicos e/ou psicrotróficos associados ao tufamento de embalagens à vacuo 

de carnes refrigeradas da Nova Zelândia e do Brasil, por meio do emprego das 

técnicas de AFLP e RFLP – PCR. A autora reportou que a técnica AFLP é capaz 
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de diferenciar 100% das espécies – C. estertheticum, C. frigoris, C. bowmani, 

C.lacusfryxellense, C. psychrophylum, e também as subespécies – C. 

estertheticum estertheticum, C. estertheticum laramiense, C. estertheticum like 

K21 e C. estertheticum like K24, apresentando maior poder discriminatório entre 

as espécies e subespécies de Clostridium psicrofílicos e psicrotróficos do que 

RFLP-PCR. 

Uma alternativa à detecção dos clostrídios psicrofílicos seria a 

utilização da PCR em tempo real, por ser mais rápida que a PCR tradicional, mais 

sensível e por apresentar melhor reprodutibilidade e menor risco de contaminação 

(READ et al., 2000; MACKAY, 2004). Permite o monitoramento da quantificação 

de DNA amplificado a cada ciclo, com a utilização de sondas fluorescentes que 

hibridizam internamente aos primers na sequência a ser amplificada (BRUM & 

WEIBLEN, 2007; HOFFMANN et al., 2009). Os métodos baseados na PCR em 

tempo real fornecem uma quantificação dinâmica superior aos métodos 

anteriores, aumentando a objetividade da interpretação (KRENKE et al.,2005). 

A cada ciclo de síntese, o fluorocromo é liberado da sonda e essa 

liberação é captada e medida na forma de intensidade luminosa (BRUM & 

WEIBLEN, 2007). O sinal emitido é captado e quantificado por software acoplado 

em um computador, desta forma o resultado pode ser acompanhado em cada 

ciclo, reduzindo o tempo de realização (FLORES, 2007). À medida que os ciclos 

são finalizados ocorre à formação de um gráfico, com os ciclos no eixo das 

abscissas (X) e a indicação logarítmica de intensidade de luz no eixo das 

ordenadas (Y) (BRUM & WEIBLEN, 2007). 

Existem diferentes tipos químicos de fluorescência para PCR em tempo 

real, os mais utilizados são corantes fluorescentes, sonda TaqMan, Molecular 

Becons, LUX, Scorpions (GYARMATI, 2008). 

Apesar da rapidez da técnica, pois os ciclos são realizados em 

capilares que permitem rapidez no aquecimento e no resfriamento, diminuindo o 

tempo entre cada uma das etapas do ciclo (TRABULSI & ALTERTHUM, 2005), 

não existem pesquisas utilizando PCR em tempo real para detecção de clostrídios 

psicrófilos, tais como Clostridium estertheticum incriminados na deterioração 

"Blown pack" em carne embalada a vácuo armazenada em temperatura de 

refrigeração. 
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Diante do exposto, objetivou-se com o presente estudo desenvolver um 

ensaio de PCR em Tempo Real para detecção de Clostridium estertheticum em 

carne bovina e ambientes de matadouros-frigoríficos brasileiros, assim como a 

identificação molecular de isolados de Clostridium estertheticum, por meio das 

técnicas RFLP e AFLP – PCR.  
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CAPÍTULO 2 – DETECÇÃO DE Clostridium esterheticum EM 

CARNE BOVINA E AMBIENTES DE MATADOUROS-

FRIGORÍFICOS BRASILEIROS POR PCR EM TEMPO REAL 

 

 

RESUMO: A PCR pode ser uma alternativa rápida e eficiente na detecção de 

clostrídios incriminados na deterioração de carnes bovinas refrigeradas 

embaladas a vácuo e ambientes de matadouros-frigoríficos, sem a necessidade 

de isolamento em culturas puras. Objetivou-se com o presente estudo 

desenvolver um ensaio de PCR em Tempo Real para detecção de Clostridium 

estertheticum em carne bovina e ambientes de matadouros-frigoríficos brasileiros. 

Os primers e sondas desenhados para detecção de Clostridium estertheticum 

foram Forward (5′- CATCAAAGGAATTTTTCGGAATTC -3′) e Reverse – (5′- 

CTTGGTGGGC CTTTTACCTCA -3′). e Sonda TaqMan®. (5′-FAM- 

CTTTGAGATGGACCC GCGGCATTA – TAMRA-3′). Os resultados analíticos 

foram comparados com PCR Convencional e confirmados pelo isolamento.  O 

ensaio de PCR em Tempo Real desenvolvido para detecção de Clostridium 

estertheticum em carne bovina e ambientes de matadouros-frigoríficos brasileiros, 

mostrou-se eficiente. Os resultados evidenciam a presença e disseminação de C. 

estertheticum nas fontes estudadas, sendo que a técnica de PCR em Tempo Real 

proporcionou maior percentual de positividade para amostras de matadouros-

frigoríficos do que a técnica de PCR Convencional, confirmado pelo isolamento, o 

que comprova ser uma alternativa importante na detecção de C. estertheticum de 

carnes bovinas e superfícies diversas de matadouros-frigoríficos sem a 

necessidade de isolamento. 

 

 

Palavras chave: anaerobiose, carne, clostrídios, biologia molecular, PCR em 

Tempo Real. 

 



21 

 

 

CHAPTER 2 - DETECTION OF Clostridium estertheticum IN 

BOVINE MEAT  AND ENVIRONMENTS OF SLAUGHTERHOUSE 

BRAZILIAN. 

 

 

ABSTRACT: PCR can be a quick and efficient detection of clostridia incriminated 

in the deterioration of chilled beef packaged under vacuum from environments 

slaughterhouses, without isolation of pure cultures. The objective of this study was 

to develop a test for real-time PCR for detection of Clostridium estertheticum in 

bovine meat and environments of slaughterhouse brazilian. The primers and 

probes designed to detect Clostridium estertheticum were Forward (5'-

CATCAAAGGAATTTTTCGGAATTC -3 ') and Reverse - (5'-CTTGGTGGGC 

CTTTTACCTCA -3'). and TaqMan ® probe. (5'-FAM-CTTTGAGATGGACCC 

GCGGCATTA - TAMRA-3 '). The analytical results were compared with 

conventional PCR and confirmed by isolation. The Real-Time PCR assay for 

detection of Clostridium estertheticum in bovine meat and environments of 

slaughterhouse brazilian, was efficient. The results show the presence and 

spread of C. estertheticum the sources studied, and the technique of RT-PCR 

provided the highest percentage of positive samples from slaughterhouses 

than conventional PCR, confirmed by isolation, which proves to be an 

important alternative for the detection of C. estertheticum in bovine meat and 

environments of slaughterhouse without isolation. 

 

 

Keywords: anaerobic, clostridia, meat, molecular biology, real-time PCR. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos, tais como Clostridium 

estertheticum têm sido incriminados como causadores de deterioração "Blown 

pack" em carne embalada a vácuo armazenada em temperatura de refrigeração 

desde 1989 (DAINTY et. al., 1989). A partir desse momento, diversos 

diagnósticos têm confirmado a participação desses microrganismos na 

deterioração de carnes embaladas a vácuo.  

Os métodos microbiológicos clássicos para detecção de Clostridium 

spp psicrofílicos e psicrotolerantes associados a deterioração  de carnes 

refrigeradas são considerados de difícil execução, pois exigem muito trabalho e 

demandam muito tempo (BRODA et al., 1996). Além disso, o efeito antagônico 

provocado pelas bactérias ácido-láticas inibe o crescimento de espécies de 

clostrídios por produção de bacteriocinas em meio sólido - similar ao que ocorre 

naturalmente na carne durante a estocagem em baixas temperaturas - o que 

dificulta o isolamento. Adicionalmente, o restabelecimento dos microrganismos 

torna-se prejudicado devido ao efeito tóxico do butanol sobre aos clostrídios, 

sensíveis a essa substância (CRANDALL & MONTVILLE, 1993). 

Atualmente, existem poucos trabalhos na literatura mundial que 

abordam o diagnóstico molecular desses clostrídios, como o C. estertheticum. A 

aplicação de técnicas moleculares tem se mostrado uma alternativa rápida e 

específica para detecção de C. estertheticum e de C. gasigenes, sem a 

necessidade de métodos convencionais de isolamento. Neste sentido, técnicas 

como PCR (Polymerase chain reaction) têm se apresentado como importantes 

ferramentas na detecção desses microrganismos (BRODA et al., 2003). 

HELPS et al. (1999) empregaram métodos de PCR convencional para 

detectar C. estherteticum em matadouros-frigoríficos, com o objetivo de usá-los 

como medida de controle de contaminação. O melhor resultado foi obtido quando 

os autores utilizaram os primers forward RFP e reverse RRP com temperatura de 

anelamento de 60ºC, que produziu um produto de 641 pb.  

BRODA et. al. (2003) desenvolveram um método de detecção de C. 

estertheticum por PCR convencional diretamente de amostras de carnes tufadas, 
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utilizando primers 16SEF/16SER. A sensibilidade de detecção foi avaliada em 

meio não-enriquecido, sob baixas temperaturas de incubação e em carnes 

embaladas a vácuo inoculadas intencionalmente com diferentes quantidades de 

culturas puras de C. estertheticum. Foi possível detectar uma quantidade mínima 

104 UFC/g para o meio não-enriquecido e de 102 UFC/g para as amostras de 

carne inoculadas com C. estertheticum. 

No Brasil, o primeiro relato da presença de C. estertheticum foi feito em 

2007 por RAUECKER (2007) que analisou amostras provenientes de matadouros-

frigoríficos localizados em Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia, Pará, Minas Gerais e Bahia e obtiveram amostras positivas para C. 

estertheticum pela PCR convencional conforme HELPS, et. al. (1999) e BRODA 

et. al. (2003). Paralelamente, ROSA et. al. (2007) detectaram as fontes de 

contaminação por C. estertheticum, na linha de processamento de carne bovina 

embalada a vácuo em matadouros-frigoríficos localizados nos estados de São 

Paulo e de Mato Grosso pela PCR convencional. Constataram a presença de C. 

estertheticum no ralo da câmara fria, ralo da sala de desossa, em fezes coletadas 

nos currais e na superfície da serra de corte das carcaças.  

Posteriormente, BUENO (2009) relacionou o Clostridium estertheticum 

a episódios de tufamento de embalagens de carnes brasileiras refrigeradas 

embaladas a vácuo pela PCR convencional. ROSA (2009) observou a presença 

de C. estertheticum em amostras diversas como superfícies de equipamentos e 

carcaças, além do próprio produto final, evidenciando um elevado nível de 

contaminação cruzada ao longo do processamento em matadouros-frigoríficos do 

Brasil pela PCR convencional.  

Até hoje, estes são os únicos métodos moleculares disponíveis para 

detecção de clostrídios produtores de “blown pack” em carnes embaladas a 

vácuo. Porém, estes métodos foram desenvolvidos para identificação a partir de 

colônias puras, obtidas após a fase de cultura e isolamento. Trabalhos 

desenvolvidos no Centro de Pesquisa em Alimentos (dados não publicados) 

sugerem que estes métodos de PCR convencional, seriam de baixa sensibilidade 

quando aplicados diretamente sobre amostras de ambientes e cortes cárneos, 

dando origem a resultados falsos negativos. 
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A detecção desses deteriorantes, assim como o estudo de suas fontes 

de contaminação na indústria frigorífica é de extrema relevância para evitar o 

aparecimento de deterioração “blown-pack”, o que gera graves problemas 

econômicos às indústrias brasileiras. 

Considerando o exposto, foi estabelecido um método de detecção 

aplicando a técnica PCR em tempo real. A PCR em tempo real identifica o DNA 

alvo com maior sensibilidade, uma vez que a detecção da amplificação é feita por 

meio da captação de fluorescência. Esta técnica apresenta também maior 

especificidade devido à utilização de uma sonda específica para o fragmento alvo 

na reação. A amplificação e a detecção do DNA são realizadas simultaneamente 

em um sistema fechado, dispensando procedimentos adicionais como a corrida 

eletroforética dos produtos em gel de agarose e fotodocumentação. Com a 

eliminação destas etapas, os resultados são obtidos mais precocemente pela 

PCR em tempo real quando comparada à convencional (SACCHI, 2007). Além 

disso, este método possui maior sensibilidade, especificidade e límite mínimo de 

detecção que a PCR convencional. 

Isto posto, objetivou-se com o presente estudo desenvolver um ensaio 

de PCR em Tempo Real para detecção de Clostridium estertheticum em carne 

bovina e ambientes de matadouros-frigoríficos brasileiros. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

2.1. Local do experimento 
 

O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa em Alimentos da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 

(CPA/EV/UFG), no período de setembro de 2009 a julho de 2011. As análises 

laboratoriais de isolamento e identificação bacteriana e de biologia molecular 

foram conduzidas no laboratório de microbiologia e laboratório de biologia 

molecular.  

 

2.2. Cepas e Isolados bacterianos 
 

Foi utilizado um total de (04) cepas provenientes de culturas 

registradas e depositadas na Coleção Alemã de Microrganismos e Culturas 

Celulares – DSMZ (Deutche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, 

Braunschweig, Alemanha) e um (01) isolado cedido por BUENO (2009) designado 

C. estertheticum like (Quadro 1). 

 

QUADRO 1: Identificação das cepas e isolados bacterianos utilizados.  
Cepas e isolados Identificação  

C. estertheticum estertheticum DSMZ 8809  
C. estertheticum laramiense DSMZ 14864  
C. frigidicarnis DSMZ 12271  
C. algidicarnis DSMZ 15099  
C. estertheticum like Nova Zelândia (BUENO, 2009). 

 

Foi realizado o enriquecimento em meio PYGS – Peptone Yeast 

Extract Glucose Starch (LUND et al., 1990) - que contém, em sua composição, 

indicador de anaerobiose e atmosfera ideal para crescimento dos microrganismos 

alvo. A incubação ocorreu em câmara de anaerobiose com a seguinte 

composição gasosa: N2/H2/CO2 na proporção 85:10:5, respectivamente.  E 

plaqueamento em ágar sangue de carneiro a 5%. 



26 

 

As amostras compuseram-se de 110 entidades individuais oriundas de 

diversos matadouros-frigoríficos brasileiros. Deste total, foram colhidas ao acaso, 

67 amostras de ambiente, 05 de superfície de carcaça e cortes cárneos bovinos, 

5 de fezes bovinas e 33 de cortes cárneos bovinos refrigerados embalados a 

vácuo que apresentavam tufamento. Dentre as 67 amostras de ambientes, 25 

eram provenientes de salas de desossa, 18 de câmaras-frias e 24 de salas de 

matança. 

 

2.3. Colheita e preparo das amostras  

 

Para ambientes e equipamentos, utilizou-se a técnica da esfregação de 

suabe umedecido em solução salina peptonada a 0,1% sobre a superfície. Após a 

colheita os suabes foram acondicionados em tubos de ensaio. Amostras de piso e 

parede foram coletadas em diferentes locais: box de atordoamento, sala de abate 

e câmaras frias.  As amostras da “área de vômito” e canaleta de sangria foram 

coletadas na superfície dos pisos e nas grades de canos galvanizados colocados 

sobre os pisos. 

Após a sangria, foram coletadas amostras da superfície da pele 

próxima à área do pescoço e das patas dianteiras do animal. As amostras de ralo 

foram coletadas na sala de abate, na sala de desossa e em câmaras frias. 

Suabes embebidos foram esfregados na superfície e no interior dos ralos. 

As amostras da embaladora a vácuo e das serras elétricas foram 

coletadas em toda a superfície dos equipamentos.As coletas nas amostras de 

superfícies de carcaças, após a retirada da pele, também foram realizadas por 

meio da técnica de esfregação com suabes.  

Amostra de fezes, em torno de 500 gramas, foram coletadas nos 

currais de espera com o auxílio de luvas e sacos de coleta (Nasco, Wisconsin, 

USA) esterilizados. 

Uma vez colhidas, as amostras foram acondicionadas em caixa de 

isopor contendo gelo reciclável e transportadas até o Laboratório de Biologia 

Molecular. As carnes embaladas a vácuo com tufamento foram igualmente 

encaminhadas em caixas isotérmicas, observando-se a integridade física das 

embalagens e a manutenção de baixas temperaturas dos cortes. 
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Aos tubos de ensaio contendo os suabes foram adicionados 5 mL de 

solução salina a 0,85%. Em seguida, procedeu-se a homogeneização em vortex. 

Das amostras de fezes, utilizou-se 1g, que foi ressuspendido em 3 mL de solução 

salina a 0,85%. Do exsudado das amostras de carne foram utilizados 3 mL que 

foram acondicionados em tubos cônicos e centrifugados a 10.000 rpm/15 min. O 

sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspendido em 200 µL de tampão 

TE e lisozima (10µg/mL), e incubado (37°C +- 1°C por 12h).  

 

2.4. Extração do DNA genômico  

 

A extração foi realizada utilizando-se o kit High Pure PCR Template 

(Roche®) com a adição de 200µL de Binding Buffer e 40µL de proteinase K, 

homogeneização e incubação a 70°C por 10min. Em seguida, fez-se a adição de 

100µL de isopropanol e homogeneização. Posteriormente fez-se a transferência 

para o tubo com filtro, centrifugou-se à 10.000rpm por 2min, descartando o 

sobrenadante e o tubo coletor. Adicionou-se 500µL do Removal Buffer, 

centrifugou-se à 10.000rpm por 2min, descartou-se o sobrenadante e o tubo 

coletor. Adicionou-se 500µL do Wash Buffer, centrifugou-se à 10.000rpm por 

2min, descartou-se o sobrenadante e o tubo coletor. Adicionou-se 500µL do Wash 

Buffer, centrifugou-se à 10.000rpm por 2min e descartou-se o sobrenadante. 

Centrifugou-se à 10.000rpm por 10seg e descartou-se o tubo coletor. Adicionou-

se 20µL de Elution Buffer (70°C), centrifugou-se à 10.000rpm por 2min e 

descartou-se o filtro.  

 

2.5 Quantificação do DNA 
 

Na determinação da concentração do DNA, uma alíquota de 1 µL do 

DNA extraído de cada amostra foi submetida à leitura espectrofotométrica nos 

comprimentos de onda de 260 e 280nm em equipamento Nanophotometer 

(IMPLEN®, 2008). 
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As amostras que apresentaram concentração de DNA acima de 

20ng/µL foram submetidas à diluição com solução T.E. (10mM Tris, 1mM EDTA; 

pH= 8,0) considerando-se a fórmula C. V=C1.V1, onde: 

C = é a concentração do DNA obtida na quantificação; 

V = é o volume inicial do DNA concentrado (30 µL) menos o volume 

pipetado para a aferição (1µL) correspondendo a um total 29µL; 

C1 = é a concentração de trabalho correspondente a 20ng/µL; 

V1 = é o volume final. 

 

2.6 PCR em Tempo Real 

 

Os desenhos dos primers e das sondas foram realizados a partir das 

sequências de uma região conservada do gene 16S rDNA  obtidas no GenBank 

(acesso N° NR044758). A sequência do gene-alvo foi exportada para o programa 

Primer Express v 3.3 (Applied Biosystems). Os conjuntos de primers e sonda 

foram desenhados seguindo os critérios padrões definidos pelo software para 

sondas do tipo TaqMan.   

A mistura utilizada na reação foi constituída por primers e sondas 

desenhados para detecção de Clostridium estertheticum. Primers Forward (5′- 

CATCAAAGGAATTTTTCGGAATTC -3′) e Reverse – (5′- CTTGGTGGGC 

CTTTTACCTCA -3′). e Sonda TaqMan®. (5′-FAM- CTTTGAGATGGACCC 

GCGGCATTA – TAMRA-3′), conforme descrito no Quadro 2. 

 

QUADRO 2: Misturas das reações de PCR em tempo real e concentrações finais 
dos reagentes, segundo os pares de primers utilizados para detecção molecular 
de C. estertheticum. 

MASTER MIX 
REAGENTES Quantidade em µl (01 reação) 

Água 4,6 
TaqMan® Master Mix 10 
Primer Forward 0,3 
Primer Reverse 0,3 
Sonda TaqMan® 0,4 
10X IPC Mix 2 
50X IPC DNA 0,4 
Total 18 
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Para cada reação, utilizou-se um volume de 20µL, sendo 18µL de 

mistura e 2µL de DNA extraído. As condições de amplificação utilizadas no modo 

de amplificação Fast 7500 foram às seguintes: desnaturação inicial a 95ºC/10 

min, seguindo-se 40 ciclos de desnaturação a 95ºC/15s, anelamento a 61ºC/1 

min, extensão final a 60ºC/30s. 

Para avaliar a especificidade da PCR em Tempo Real foram utilizadas 

amostras de DNA de cepas registradas de C. estertheticum estertheticum, 

Clostridium estertheticum laramiense, C. frigidicarnis, C. algidicarnis e C. 

estertheticum like. 

O limite de detecção foi determinado pela menor concentração de DNA 

que produziu uma taxa de detecção positiva quando submetida a amplificação. 

Para tal, foram preparadas diluições seriadas de DNA de isolados de C. 

estertheticum, partindo-se de uma concentração inicial de 10ng/ul de DNA e 

diluições seriadas de 10-1 até 10-6.  

 

2.6.1 Interpretação dos resultados 

 

Considerou-se que uma amostra era positiva para a presença de DNA 

de Clostridium estertheticum empregando-se a técnica de PCR em Tempo Real 

quando a curva exponencial cruzou a linha do threshold (Figura 1), ou seja, o 

nível de fluorescência no início do crescimento exponencial).  

 

                            Figura 1: Threshold Cycle ou Ct*. 

                             Fonte: AB APPLIED BIOSYSTEMS (2008). 
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Os dados de amplificação foram obtidos e analisados por meio do 

equipamento “Step One Plus – Real Time PCR System” da Applied Biosystem, 

USA. Após o término da análise, o gráfico emitido pelo software (Figura 2) em 

conjunto com seus respectivos dados foram analisados e comparados com um 

controle positivo interno da reação (IPC – Internal Positive Control). A inclusao do 

IPC nas reações, além de confirmar o rendimento de todos os reagentes, previne 

a ocorrência de resultados falsos negativos decorrentes da possível presença de 

substâncias inibidoras da PCR (APPLIED BIOSYSTEM, USA, 2008) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Representação das curvas de amplificação do DNA de C. estertheticum 

e do controle positivo interno (IPC). 

 

 

2.6.2. Comparação dos resultados com a PCR Convencional  
 

Todas as amostras utilizadas na PCR em Tempo Real foram 

submetidas ao PCR Convencional para comparação dos resultados. 

A extração e a quantificação do DNA genômico foram realizadas 

conforme já descrito para a PCR em Tempo Real, para tanto, empregou-se o 

Hight Pure template preparation Kit Roche®. 

Foram utilizados dois pares de primers para a detecção de C. 

estertheticum. Um, proposto por HELPS et al. (1999), composto pelos primers 
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forward RFP (5’ TGATCGCATGATCTTAACATCAAAG 3’) e reverse RRP (5’ 

CGACCCCCGACACCTAGTATT 3’), que se encontram nas posições 173-197 e 

813-792, respectivamente, da subunidade 16S do rRNA de C. estertheticum, nº 

de acesso no GenBank S46734 (GENBANK, 2012). Deste par, obtém-se um 

produto de amplificação de 641 pares de base (pb). O outro, desenhado por 

BRODA et al. (2003) para a detecção do C.estertheticum DSM 8809 e C. 

estertheticum like K21, composto pelos pares 16SEF forward (5’ 

TCGGAATTTCACTTTGAG 3’) e 16SER reverse (5’ AAGGACTTC 

ACTCATCTCTG 3’), que se encontram localizados nas posições 207-223 e 996-

977, respectivamente, da subunidade 16S do rDNA de C. estertheticum, nº de 

acesso S46734 (GENBANK, 2012). Este par fornece um produto de amplificação 

de 790 pb. 

Foram utilizados os protocolos originais, propostos por HELPS et al. 

(1999) e BRODA et al. (2003), referentes às soluções que compuseram as 

misturas das reações e das condições do PCR para cada par de primer, conforme 

descrito no Quadro 3. 

QUADRO 3- Misturas das reações de PCR e concentrações finais dos reagentes, 
segundo os pares de primers utilizados, para detecção molecular de C. 
estertheticum 

REAGENTES PARES DE PRIMERS 
RFP/RRP 16SEF/16SER 

REFERÊNCIA HELPS et al. (1999) BRODA et al. (2003) 
AMPLICON 641 pb 790 pb 
TAMPÃO 10X  
      100MM TRIS-HCL PH 8.3 
      500MM KCL 

5 µL 5 µL 

DNA 100 ng 100 ng 
PRIMERS 0,3 mM 0,5 mM 
DNTP 0,2 mM 0,2 mM 
MGCL2 1,5 mM 1,5 mM 
TAQ DNA POLIMERASE  2U 4U 
VOLUME TOTAL 50µL 50µL 

 

Nas reações com os primers RFP e RRP (HELPS et al., 1999), as 

amostras foram submetidas à desnaturação inicial a 95ºC/5 min, seguindo-se 40 

ciclos de desnaturação a 94ºC/1 min, anelamento a 60ºC/1 min e extensão a 

72ºC/1 min, extensão final a 72ºC/10 min. 
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Nas reações com os pares 16SEF/16SER, as amostras foram 

submetidas à desnaturação inicial a 93ºC/3 min, seguindo-se 30 ciclos que 

compreendem desnaturação a 92ºC/1 min, anelamento a 55ºC/1 min e extensão a 

72ºC/2min, com extensão final de 72ºC/3min segundo proposto por BRODA et al. 

(2003). 

Após as amplificações, os produtos de PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 1%, com alinhamento inicial de 90 v/10 min e 

corrida 110 v/45 min, sendo o marcador de padrão de peso molecular utilizado de 

1Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). Os géis foram corados em Gel Red Nucleic 

Acid Stain (10mg/mL). A visualização foi realizada com o auxílio do 

fotodocumentador Gel Doc XR Bio Rad, utilizando o programa operacional 

Quantity One. 

 

2.7 Cultura e isolamento 
 

 Após a confirmação da positividade pela PCR, as amostras foram 

submetidas à técnica de microbiologia convencional para microrganismos 

anaeróbios em câmara Forma Anaerobic System, Modelo - 1025/1029. Na fase 

de enriquecimento empregou-se o meio PYGS – Peptone Yeast Extract Glucose 

Starch (LUND et al., 1990) - que contém, em sua composição, indicador de 

anaerobiose e atmosfera ideal para crescimento dos microrganismos alvo. A 

incubação ocorreu em câmara de anaerobiose com a seguinte composição 

gasosa: N2/H2/CO2 na proporção 85:10:5, respectivamente.  Na fase de 

plaqueamento visando o isolamento, utilizou-se o ágar sangue de carneiro a 5%. 

Foram seguidos os protocolos descritos por HOLDEMAN et al. (1977), 

citado por BRODA et. al. (1996) e BRODA et al. (1998), com algumas 

modificações.   

Uma vez no laboratório de microbiologia, as amostras foram 

transportadas para o interior do compartimento de recebimento de material da 

câmara de anaerobiose. O plaqueamento das amostras foi realizado sob 

condições de anaerobiose, apresentando 85% de N2, 10% de H2 e 5% de CO2, 

mistura ideal para a multiplicação do C. estertheticum. Antes da utilização da 
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câmara, foram rigorosamente realizadas as renovações dos ciclos dos gases 

seguindo as orientações do fabricante. 

Paralelamente, visando o enriquecimento seletivo foi retirado com o 

auxílio de pipeta Pasteur, 1,5 mL do exsudato cárneo e transferido para um tubo 

de ensaio contendo 15 mL do caldo PYGS (LUND et al., 1990) e incubado a 

temperatura de 10°C por 21 dias. 

Após o período de incubação, com auxílio de alça descartável 

esterilizada e calibrada para 10 µL, foram retiradas alíquotas e estriadas em ágar 

sangue de carneiro a 5%. Posteriormente, foram incubadas à temperatura de 

10°C por 28 dias.   

Paralelamente, uma alíquota de 0,5 mL do exsudato foi retirada e 

vertida em tubos de Eppendorf para tratamento com a finalidade de destruir as 

células vegetativas. A seguir, adicionou-se igual volume, 0,5mL, de etanol 

absoluto filtrado. Após 45 minutos de repouso, o conteúdo do Eppendorf foi 

homogeneizado e estriado em placas de ágar sangue com auxílio de alça 

descartável, esterilizada e calibrada para 10 µL. As placas inoculadas com a 

suspensão de esporos foram incubadas a temperatura de 10°C por 21 dias.  

Diretamente do exsudato também foi retirada uma alíquota com auxílio 

de alça descartável, esterilizada e calibrada para 10 µL, e estriada diretamente 

em ágar sangue de carneiro a 5%. A seguir as placas foram incubadas à 

temperatura de 10°C por 28 dias.   

Todas as unidades formadoras de colônias - UFC - suspeitas de 

pertencerem à espécie Clostridium estertheticum visualizadas nas placas de ágar 

sangue foram repicadas - em condições de anaerobiose - em novas placas de 

ágar sangue visando a purificação. Uma vez purificadas, as UFC, foram 

submetidas à coloração de Gram e microscopia de contraste de fase, visando à 

detecção de esporos e/ou células vegetativas com características morfológicas e 

morfométricas similares às do C. estertheticum.  

Procedeu-se então a extração e a quantificação do DNA genômico, 

conforme já descrito, das unidades formadoras de colônias – UFC, realizando 

desta forma nova confirmação por PCR em Tempo Real, conforme protocolo 

descrito no item 2.6. 
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2.8. Análises estatísticas 
 

 A análise dos dados de detecção de Clostridium estertheticum 

baseou-se na distribuição de frequência absoluta e relativa, além da estatística 

descritiva, sendo os dados apresentados por meio do emprego de Quadros, 

Gráficos, Figuras e Tabelas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Quando se emprega a técnica de PCR em Tempo Real e os primers 

Forward (5′- CATCAAAGGAATTTTTCGG AATTC -3′) e Reverse – (5′- 

CTTGGTGGGCCTTTTACCTCA -3′), a menor concentração de DNA de C. 

estertheticum que produz uma taxa de detecção positiva após a amplificação foi 

de 10-4 ng/µl (Figura 3), ou seja, o ensaio utilizado detecta uma concentração de 

até 0,0001 ng/µl do DNA do C. estertheticum. 

 

 

Figura 3: Curvas de amplificação de diferentes diluições do DNA de C. 

estertheticum e do controle positivo interno (IPC). 

 

 

A alta sensibilidade observada no presente estudo encontra respaldo 

em SACCHI (2007), que atribui a sensibilidade da PCR em Tempo Real, ao fato 

da detecção da amplificação ser realizada por meio da captação de fluorescência. 

Além disso, a amplificação e detecção do DNA são realizadas simultaneamente 

em um sistema fechado, dispensando procedimentos adicionais como a corrida 

eletroforética dos produtos em gel de agarose e fotodocumentação. 

Resultados da PCR em Tempo Real mostram curvas de amplificação 

positivas para as cepas de referência de Clostridium estertheticum, Clostridium 
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estertheticum laramiense e C. estertheticum like (Figura 4) quando se utilizam os 

primers Forward (5′- CATCAAAGGAATTTTTCGG AATTC -3′) e Reverse – (5′- 

CTTGGTGGGCCTTTTACCTCA -3′), e curvas de amplificação negativas para 

C. frigidicarnis, C. algidicarnis. O que demonstra a especificidade do 

primer desenhado. 

 

 

Figura 4: Curvas de amplificação positivas para as cepas de referência de 

Clostridium estertheticum, Clostridium estertheticum laramiense, C. estertheticum 

like e do controle positivo interno (IPC). 

 

Ao analisar a especificidade do par de primers desenhado para fins 

deste estudo, utilizando-se da ferramenta Primer-BLAST, disponível no GenBank 

(GENBANK, 2012) verifica-se que é possível amplificar apenas bactérias da 

espécie Clostridium estertheticum, dentre as disponibilizadas no programa. 

Relativamente a esse tema, COHEN et. al. (1994) relatam que a especificidade da 

técnica pode ser explicada pelo fato da PCR detectar uma região única de um 

genoma bacteriano. Mas, para STONE et. al. (1995), a especificidade da PCR 

decorre da precisão com que os primers desempenham a tarefa de hibridizar com 

o DNA alvo. E, segundo SACCHI (2007) a utilização de uma sonda específica 

para o fragmento alvo na reação também aumenta sua especificidade. 
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3.1 Detecção por PCR em Tempo Real e comparação com PCR convencional 
  

 A Tabela 1 apresenta a distribuição de C. estertheticum nas 

diferentes fontes analisadas e técnicas de PCR empregadas diretamente da 

amostra. 

 

Tabela 1 – Distribuição de C. estertheticum em amostras de matadouros-

frigoríficos brasileiros, segundo as fontes e técnicas de detecção.  

 

FONTES 

Clostridium estertheticum  
PCR  

Tempo Real 
PCR 

Convencional 
primer 

RFP/RRP 

PCR 
Convencional 

primer  
16SEF/ 16SER 

N° % N° % N° % 
Sala de matança 9/24 37,50 4/24 16,67 0/24 0,00 
Canaleta de sangria 1/3 33,33 0/3 0,00 0/3 0,00 
Área de vômito 0/3 0,00 0/3 0,00 0/3 0,00 
Parede de atordoamento 1/5 20,00 0/5 0,00 0/5 0,00 
Piso atordoamento 1/2 50,00 ½ 50,00 0/2 0,00 
Pele e pata 4/6 66,67 3/6 50,00 0/6 0,00 
Ralo abate 1/3 33,33 0/3 0,00 0/3 0,00 
Serra 1/2 50,00 0/2 0,00 0/2 0,00 
Câmara fria 12/18 66,67 13/18 72,22 0/18 0,00 
Parede  4/6 66,67 4/6 66,67 0/6 0,00 
Piso  1/2 50,00 1/2 50,00 0/2 0,00 
Ralo 7/10 70,00 8/10 80,00 0/10 0,00 
Sala de desossa 15/25 60,00 4/25 16,00 0/25 0,00 
Esteira e mesa 5/6 83,33 2/6 33,33 0/6 0,00 
Cesto 2/4 50,00 0/4 0,00 0/4 0,00 
Ralo 6/12 50,00 1/12 8,33 0/12 0,00 
Máquina vácuo 2/3 66,67 1/3 33,33 0/3 0,00 
Carnes 35/38 92,10 19/38 50,00 7/38 18,42 
Superfície carcaças 2/2 100,00 2/2 100,00 0/2 0,00 
Superfície cortes  0/3 0,00 0/3 0,00 0/3 0,00 
Carne tufada 33/33 100,00 17/33 51,52 7/33 21,21 
Fezes 3/5 60,00 0/5 0,00 0/5 0,00 
TOTAL 74/110 67,27 40/110 36,36 7/110 6,36 

 

 

Da análise dos resultados da Tabela 1 verifica-se que para C. 

estertheticum, independentemente da fonte estudada, 74/110 (67,27%) das 

amostras foram positivas quando a técnica de PCR em Tempo Real foi 
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empregada, 40/110 (36,36%) quando a técnica de PCR Convencional e o primer 

RFP/RRP foram empregados e apenas 7/110 (6,36%) quando a PCR 

Convencional e o primer 16SEF/SER foram utilizados. 

Estes dados confirmam uma maior sensibilidade da técnica de PCR em 

tempo real quando comparada com a PCR convencional para detecção direta de 

C. estertheticum em amostras de carne bovina e ambientes de matadouros-

frigoríficos. HELPS et. al.(1999) relatam que a técnica de PCR Convencional 

empregando o primer RFP/RRP detecta um limite de 102 células de C. 

estertheticum por reação.  Mas, segundo BRODA et. al. (2003) quando se 

emprega o par de primers 16SEF/16SER o menor limite de detecção em 

amostras de carne sem enriquecimento é de 104células/g. Os autores consideram 

improvável que em amostras de suabes ambientais seja encontrado um número 

de microrganismos alvo suficiente para assegurar a sua detecção direta. Isto 

explica em parte o baixo percentual de positividade encontrado com a utilização 

desse primer. 

Em estudo realizado no Brasil, RAUECKER (2007) relata a  baixa 

eficiência do primer 16SEF/16SER, quando comparada com o par RFP/RRP. De 

um total de 103 amostras analisadas, 77/103 (74,76%) foram identificadas com a 

amplificação pelo par RFP/RRP e 38/103 (36,89%) com 16SEF/16SER. 

Tendo em vista que no ambiente de um matadouro-frigorífico, 

clostrídios podem ser encontrados em baixas populações e ocorrer tanto na forma 

vegetativa como na esporulada, os resultados (Tabela 1) revelam que a detecção 

direta do deteriorante em amostras de carne e de ambiente, quando se emprega 

PCR Convencional pode ser considerada baixa. Isto decorre provavelmente, do 

pequeno número de microrganismos-alvo e sugere que seja necessário o 

enriquecimento prévio. Esta constatação leva a suspeição de que as técnicas até 

hoje disponíveis para a detecção de C. estertheticum em ambientes frigoríficos e 

cortes cárneos  proporcionem alto número de falsos negativos. Por outro lado, a 

metodologia de PCR em Tempo Real desenvolvida neste estudo, revela alto nível 

de detecção, constituindo uma ferramenta apropriada para fins diagnósticos. 

Todavia, os resultados obtidos merecem atenção, pois 

independentemente do número de amostras positivas, e do método de detecção 

empregado, a presença do microrganismo no produto final - em diferentes 
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indústrias – indica controle inadequado do microrganismo em relação à sua 

disseminação. Dessa forma o microrganismo tem chegado ao produto final, 

multiplicado devido à anaerobiose proporcionada pela embalagem a vácuo e 

temperatura apropriada decorrente da refrigeração com fins de conservação da 

carne. Nestas condições tem provocado deterioração “blown-pack” com graves 

problemas econômicos às indústrias brasileiras. 

Esta contaminação, provavelmente originária da planta industrial, 

constitui uma fonte em potencial, conforme relatado por BRODA et al. (2002), 

RAUECKER (2007) e ROSA (2009). Além disso, a condição de anaerobiose 

criada pela embalagem a vácuo, aliada a temperatura de armazenamento e 

comercialização inferior a 7ºC, favorecem a germinação dos esporos e 

multiplicação de C. estertheticum. 

Quando se considera a fonte de detecção, o C. estertheticum foi 

encontrado pelas das duas técnicas, PCR em Tempo Real e Convencional, em 

amostras de carnes tufadas. O resultado obtido corrobora a orientação que 

especialistas têm passado aos técnicos, profissionais e industriais, para não 

realizarem reprocesso de carnes refrigeradas embaladas a vácuo no corpo da 

indústria. Neste sentido, vale lembrar o caráter esporogênico do agente, o que 

facilita sua disseminação por todo ambiente do estabelecimento.  

As câmaras-frias apresentaram 12/18 (66,67%) amostras positivas 

quando se empregou a PCR em Tempo Real, e 13/18 (72,22%) quando se 

empregou a PCR Convencional primer RFP/RRP, sendo que os ralos 

proporcionaram a maior frequência,seguidos por paredes e pisos, 

respectivamente.  

As salas de desossa apresentaram 15/25 (60,00%) amostras positivas 

quando se empregou a PCR em Tempo Real, e 4/25 (16,00%) quando se 

empregou a PCR Convencional primer RFP/RRP. Esses resultados eram 

esperados tendo em vista o caráter psicrotrófico do agente deteriorante e os  

microambientes anaeróbios existentes, além dos nutrientes disponíveis. O 

Clostridium esterthetitum foi encontrado inclusive na máquina a vácuo, último 

equipamento a entrar em contato com a carne antes da comercialização, o que 

facilita a contaminação cruzada. 
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A alta positividade verificada em amostras de ralos de câmara-fria 

indica que esses locais, provavelmente, tornam-se nichos ecológicos de C. 

estertheticum, após a contaminação inicial proveniente das meias-carcaças, já 

que podem apresentar condições para a multiplicação dos microrganismos. A 

temperatura de no máximo 10ºC da sala (PARDI et al., 2006) é ideal para a 

germinação dos esporos, se uma situação de redução de tensão de oxigênio for 

criada. Soma-se a isto o fato de que os ralos recebem uma elevada carga de 

contaminação e acúmulo de matéria orgânica proveniente de toda a sala. 

RAUECKER (2007) observou uma menor freqüência de amostras 

positivas (40%) para C. estertheticum em ralos da câmara-fria de matadouros-

frigiríficos brasileiros.  A frequência superior encontrada no presente estudo (70%) 

indica um elevado grau de contaminação e ampla disseminação do 

microrganismo com o passar dos anos em matadouros-frigoríficos brasileiros. 

Pode-se considerar também, como elemento favorável à disseminação desses 

microrganismos, a propagação nas operações do fluxograma de abate, por meio 

da contaminação ambiental. 

A sala de matança apresentou 9/24 (37,50%) amostras positivas 

quando se empregou a PCR em Tempo Real. O Clostridium esterthetitum foi 

encontrado em pelo menos uma das amostras coletadas na canaleta de sangria, 

parede e piso do atordoamento, pele e pata, assim como ralo e a serra utilizada 

na obtenção das meias-carcaças.  Quando se empregou a PCR Convencional 

primer RFP/RRP 4/24 (16,67%) amostras  foram positivas, oriundas da área de 

vômito ou piso do box de atordoamento, peles e patas. 

Merece destaque a participação da serra elétrica utilizada no corte e na 

obtenção da meia-carcaça como fonte de contaminação. Nesta fonte a ocorrência 

de C. estertheticum revela o alto risco de contaminação cruzada nesta etapa, 

devida à grande quantidade de carcaças processadas ao longo do dia e à baixa 

frequência de higienização do equipamento, como pode ser observado durante 

visitas realizadas aos estabelecimentos de abate de bovinos. A contaminação do 

equipamento pelo acúmulo de resíduos (gordura, sangue, carne, osso), pode 

favorecer a formação de biofilmes microbianos ao longo da jornada de trabalho 

(JOHNSEN et al., 2006). 
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As fezes analisadas apresentaram 3/5 (60,00%) amostras positivas 

quando se empregou a PCR em Tempo Real. Esse resultado reforça a 

importância de se observar as boas práticas de fabricação, evitando dessa forma 

esse tipo de contaminação. Segundo HUFFMAN (2002) as carcaças podem ser 

contaminadas por material fecal, conteúdo abdominal e sujidades da pele durante 

o processo de abate, o que certamente contribui para aumentar o perigo de 

contaminação. 

Por outro lado, no presente estudo, apesar do pequeno número de 

amostras de fezes (Tabela 1), todas revelaram negativas para o C. estertheticum 

pela PCR Convencional primer RFP/RRP. Esses resultados diferem dos  

apresentados por RAUECKER (2007) que encontrou C. estertheticum em 

percentuais elevados no trato gastrintestinal de bovinos no Brasil, assim como os 

relatados por HELPS et al. (1999) e BRODA et al. (1998, 2002, 2003) no Reino 

Unido e Nova Zelândia, respectivamente. 

Os resultados obtidos neste estudo evidenciam a presença e 

disseminação de C. estertheticum em todas as fontes analisadas. A frequência 

em  ambientes de sala de matança indica como fontes potenciais de 

contaminação, pele e pêlos, concordando neste aspecto com BRODA et al. 

(2002) e BOEREMA et al. (2003). 

Isto posto, devem ser considerados elementos favoráveis à 

disseminação dos microrganismos, a contaminação cruzada entre a pele, 

equipamentos e ambiente durante o abate e, em especial, a esfola, além da 

propagação nas operações do fluxograma de abate, por meio da contaminação 

ambiental. Os microrganismos, em geral, contaminam os estabelecimentos 

durante o abate devido às falhas operacionais e permanecem na superfície das 

carcaças durante o processo, contaminando assim o ambiente e comprometendo 

toda a produção.  

Por outro lado, carcaças contaminadas dão origem a meias-carcaças e 

cortes contaminados, responsáveis por grande contaminação ambiental, 

destacando-se as de câmaras-frias e salas de desossa.  Deve também ser 

considerado o papel dos operários/manipuladores na disseminação dos agentes, 

especialmente por meio da indumentária contaminada. 
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3.2 Isolamento bacteriano 
 

Das 110 amostras analisadas pela PCR, 74 foram destinadas a 

microbiologia convencional. Destas, foram isoladas 108 UFCs com características 

de Clostridium estertheticum (Figura 5), sendo 39 provenientes de amostras de 

câmaras frias (12 da parede; 12 de pisos e 15 de ralos), 19 de amostras da sala 

de desossa (4 de esteiras e 15 de ralos), 7 de amostras da sala de matança(6 de 

ralos e 1 da carcaça), e 43 de amostras de carnes tufadas. 

 

 

Figura 5 – Unidades formadoras de colônias sugestivas de 

Clostridium estertheticum em Ágar Sangue 5% (A). 

Fotomicrografia de contraste de fase de células vegetativas 

sugestivas de Clostridium estertheticum (B). 

                  Fonte: Aquivo Pessoal 

 

 

 O isolamento exigiu muito trabalho e persistência, e prosseguiu por 

cerca de um ano até sua completa confirmação. De acordo com BRODA et al. 

(2003) os métodos microbiológicos clássicos para detecção de Clostridium spp 

psicrofílicos e psicrotolerantes, associados com este tipo de deterioração, são de 

difícil realização.  Apesar de ser um microrganismo esporulado, na forma 

vegetativa revela não ser um bom competidor e ser muito sensível. Além disso, o 

restabelecimento desses clostrídios é seriamente prejudicado pelo efeito tóxico do 

butanol produzido durante o processo de produção de gases (BRODA et. al., 

2003). 

A B 
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 A Figura 3 apresenta os resultados da confirmação de C. 

estertheticum pelas técnicas de PCR em Tempo Real e Convencional 

empregadas nas colônias isoladas. 

 

 
FIGURA 3 – Resultados em % para C. estertheticum obtidos a partir de amostras 

de matadouros-frigoríficos brasileiros, segundo as técnicas utilizadas. 

 

 

Nota-se na Figura 3 que das UFCs isoladas, 94% foram confirmadas 

como C. estertheticum pelas técnicas der PCR em Tempo real e PCR 

Convencional com o primer RFP/RRP. No entanto quando o primer 16SEF/SER  

foi utilizado, apenas 48% foram consideradas positivas. 

Esses dados de confirmação reportam novamente a maior 

sensibilidade da metodologia de PCR em Tempo Real testada. Revelam também 

que, após a etapa de isolamento, o primer RFP/RRP também possui maior 

sensibilidade, assim como o primer 16SEF/SER.  

Uma característica importante dos métodos baseados em PCR em 

tempo real é a possibilidade de detectar e quantificar patógenos difíceis de serem 

cultivados por métodos tradicionais de cultura. Além disso, métodos de PCR em 

tempo real podem dispensar o enriquecimento das amostras permitindo rápida 

94 %  94% 
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detecção e quantificação de patógenos por análise direta de amostras de 

alimentos (AHMED et al., 2009). 

A PCR em Tempo Real realizada diretamente da amostra apresenta 

inúmeras vantagens em relação ao método Convencional, podendo ser citadas: 

maior sensibilidade, precisão, reprodutibilidade e acurácia, velocidade na análise, 

melhor controle de qualidade no processo e menor risco de contaminação, 

mostrando ser uma alternativa importante na detecção de C. estertheticum de 

carne bovina e ambientes de matadouros-frigorírifcos sem a necessidade de 

isolamento. 
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4. CONCLUSÕES 
 

Em função dos resultados obtidos no presente estudo pode-se concluir 

que: 

• O ensaio PCR em Tempo Real desenvolvido para detecção de 

Clostridium estertheticum em carnes bovinas e superfícies diversas de 

matadouros-frigoríficos brasileiros, mostrou-se eficiente. 

• Os resultados analíticos obtidos pelo emprego das técnicas de PCR 

em Tempo Real e Convencional evidenciam a presença e disseminação de C. 

estertheticum nas fontes estudadas dos matadouros-frigoríficos brasileiros. 

• A técnica de PCR em Tempo Real proporcionou maior percentual de 

positividade para amostras de matadouros-frigoríficos que a técnica de PCR 

Convencional, sendo este confirmado pelo isolamento. 

• Equipamentos, carcaças e ambientes podem constituir importantes 

fontes de contaminação para C. estertheticum na linha de processamento de 

carne bovina embalada a vácuo.   
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CAPÍTULO 3 – IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE Clostridium 

estertheticum PROVENIENTES DE CARNE BOVINA E AMBIENTES 

DE MATADOUROS-FRIGORÍFICOS BRASILEIROS. 

 

 

RESUMO: O envolvimento de Clostridium estertheticum como agentes de 

deterioração de carnes bovinas refrigeradas embaladas a vácuo provenientes de 

ambientes de frigoríficos no Brasil, vem sendo relatado desde 2007. Uma vez 

detectados no Brasil por meio do emprego da técnica de PCR, bem como 

apontadas as principais fontes de contaminação nos estabelecimentos de abate, 

surgiu a necessidade de avançar na busca de novos conhecimentos sobre os 

clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos. Nesse sentido, objetivou-se com o 

presente trabalho identificar espécies e subespécies desses clostrídios por meio 

do emprego das técnicas de RFLP e AFLP-PCR. Para tal, foi utilizado 13 

isolados, pertencentes à espécie C. estertheticum e 7 cepas de referência. Os 

isolados utilizados revelaram similaridade geral de 42,4%, sugerindo alta 

diversidade genética. Além disso, os isolados obtidos a partir de amostras de 

ambientes frigoríficos e carnes tufadas não apresentaram similaridade 

significativa, maior que 80%, com nenhuma cepa padrão utilizada. A similaridade 

encontrada entre os isolados pode ser indicativa de possível semelhança entre 

aqueles provenientes de carnes tufadas e entre aqueles provenientes de 

ambientes e equipamentos. O estudo mostrou ser necessárias etapas 

complementares de caracterização dos isolados brasileiros, principalmente 

sequenciamento de outras regiões do DNA para assim determinar sua posição 

taxonômica. 

 

 

Palavras chave: AFLP-PCR, carne, deterioração, enzimas de restrição, RFLP, 

tipagem. 
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CHAPTER 3 - MOLECULAR IDENTIFICATION OF Clostridium 

estertheticum IN BOVINE MEAT AND ENVIRONMENTS OF 

SLAUGHTERHOUSE BRAZILIAN. 

 

 

 

ABSTRACT: The involvement of Clostridium estertheticum as agents of 

deterioration of chilled beef packaged under vacuum from slaughterhouse 

brazilian, has been reported since 2007. Once detected in Brazil through the use 

of PCR, and presents the main sources of contamination in slaughter 

establishments, the need arose to advance the search for new knowledge about 

the psicrofílicos and psychrotrophic clostridia. In this sense, the aim with this study 

to identify species and subspecies of clostridia by employing the techniques of 

AFLP and RFLP-PCR. To this end, we used 13 isolates of the species C. 

estertheticum 7 and reference strains. The isolates used showed general similarity 

of 42.4%, suggesting high genetic diversity. In addition, the isolates obtained from 

samples of ambient and refrigerated meat tufted not show significant similarity, 

greater than 80%, used with any typical strain. The similarity found between the 

isolates may be indicative of possible similarity between those from meats and 

puffed from between those environments and equipment. The study revealed that 

additional steps necessary for the characterization of Brazilian isolates, especially 

sequencing of other regions of the DNA so as to determine their taxonomic 

position. 

 

 

Keywords: AFLP-PCR, deterioration, meat, restriction enzymes, RFLP, typing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Existem poucos estudos sobre a identificação de espécies e 

subespécies de clostrídios deteriorantes, e os relatos restringem-se a isolados 

encontrados em outros países, como Reino Unido e Nova Zelândia (HELPS et al., 

1999 e BRODA et al., 2003). Além disso, os estudos existentes se baseiam em 

pequenos fragmentos do gene 16S que foram disponibilizados no Genbank 

(GENBANK, 2012). No Brasil, os trabalhos realizados foram baseados nesses 

mesmos métodos de identificação (BUENO, 2009 e ROSA, 2009), o que reporta a 

importância da caracterização molecular dos isolados obtidos “a campo”, para 

determinar as semelhanças com as espécies identificadas por outros 

pesquisadores, bem como a presença de novas espécies ou subespécies 

atuando no país. 

O grande obstáculo encontrado, pelos pesquisadores na detecção dos 

microrganismos envolvidos no processo de tufamento de embalagens tem sido o 

isolamento em culturas puras, já que os métodos microbiológicos clássicos para 

detecção de Clostridium spp psicrofílicos e psicrotolerantes são complexos, 

envolvem muito trabalho e requerem persistência e tempo para execução dos 

múltiplos passos para isolamento, que devem ser seguidos pela confirmação da 

habilidade do microrganismo em produzir gases (BRODA et al., 2002).  

Outro fator que interfere no isolamento do microrganismo envolvido na 

deterioração é o efeito antagônico provocado pelas bactérias ácido-láticas, 

quando são utilizadas amostras de carnes tufadas. Essas bactérias possuem a 

capacidade de inibir o crescimento de espécies de clostrídios, decorrente da 

produção de bacteriocinas em meio de cultura sólido, similar ao que ocorre 

naturalmente na carne durante a estocagem em baixas temperaturas 

(CRANDALL & MONTVILLE, 1993). Além disso, os clostrídios são extremamente 

sensíveis à presença de alguns gases, consequentemente, seu restabelecimento 

torna-se seriamente prejudicado pelo efeito tóxico do butanol produzido por ele 

mesmo durante o metabolismo.  

A dificuldade de isolar esses microrganismos envolvidos no processo 

de deterioração das carnes fez com que alguns pesquisadores desenvolvessem 
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procedimentos moleculares práticos, específicos e rápidos para esse fim (HELPS 

et al., 1999 e BRODA et al., 2003). 

O envolvimento de clostrídios psicrofílicos como agentes de 

deterioração de carnes bovinas frescas refrigeradas embaladas a vácuo 

provenientes de ambientes de frigoríficos no Brasil, foi relatado por RAUECKER 

(2007) que analisou 935 amostras provenientes de matadouros-frigoríficos 

localizados em Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, 

Pará, Minas Gerais e Bahia e obtiveram 149 (16%) amostras positivas para C. 

estertheticum. 

Em 2007, ROSA et al. (2007) detectaram as fontes de contaminação 

por C. estertheticum e C. gasigenes, por meio da técnica PCR Convencional, na 

linha de processamento de carne bovina embalada a vácuo em matadouros-

frigoríficos exportadores do Brasil, localizados nos estados de São Paulo (A) e de 

Mato Grosso (B). Constataram a presença de C. estertheticum no ralo da câmara 

fria e no ralo da sala de desossa do matadouro-frigorífico “A”, e em fezes 

coletadas nos currais e na superfície da serra de corte das carcaças no 

matadouro-frigorífico “B”. O C. gasigenes não foi detectado. 

Para BUENO (2009) os episódios de tufamento de embalagens de 

carnes brasileiras refrigeradas embaladas a vácuo têm como principal agente 

causador o Clostridium estertheticum. 

Diferentes espécies de Clostridium requerem diferentes combinações 

de endonucleases de restrição para diferenciação entre os isolados. Por exemplo, 

a utilização de enzimas de restrição AluI e ApoI permite a distinção entre as 

estirpes variantes de Cl. estertheticum (HELPS et al., 1999). PCR e RFLP podem 

ser usadas para identificar o microrganismo se os padrões de restrição são 

idênticos aos padrões de um microorganismo conhecido. Os perfis obtidos a partir 

das restrições são comparados entre si e com os padrões. Microrganismos 

identicos devem ter o mesmo padrão de restrição. 

BRODA et al. (2000) utilizando cepas de referência e isolados de 

produtos tufados, realizaram testes moleculares na tentativa de discriminar 

espécies e subespécies de clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos. Os autores 

empregaram a técnica de RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism –

derivada do uso da reação em cadeia pela polimerase, na qual utilizada a sub-
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unidade do 16S rDNA. Os DNAs das amostras amplificados com o 16S rDNA 

foram digeridos por quatro enzimas de restrição: CfoI, AluI, HaeIII e TaqI, as quais 

revelaram melhor poder discriminatório. A partir de 22 isolados de carne, foi 

possível a produção de 8 genótipos distintos.  Quando a técnica RFLP foi 

empregada observou-se que dos 15 isolados da carne, foram similares pelo 

menos uma ou duas das cepas de referência usadas.  

BRODA et al. (2003b) realizaram um estudo sobre a diferenciação 

molecular de clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos, por meio da técnica ITS 

(internal transcribed spacer) e verificaram que os isolados apresentaram várias 

bandas e que o número e a dimensão dos produtos de ITS não poderiam ser 

utilizados para a diferenciação de C. laramiense, C. estertheticum, C. 

putrefaciens, C. algidicarnis, C. frigidicarnis e cepas não-proteolíticos de C. 

botulinum tipo B. Assim, não foi possível a utilização desta técnica na 

discriminação e identificação dos clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos 

associados à carne com deterioração “blown-pack”. 

No entanto, são raras as publicações sobre a diferenciação de 

subespécies do C. estertheticum encontrados no Brasil. ROSA (2009) utilizou a 

técnica PCR-RFLP como ferramenta para avaliar a contaminação cruzada de C. 

estertheticum entre as diversas etapas de processamento e o produto final. 

Empregou as enzimas de restrição AluI, HaeIII, HhaI e TaqI e encontrou  oito 

genótipos distintos a partir de isolados de amostras ambientais e amostras de 

carne embalada a vácuo coletada em duas empresas.  

Segundo BUENO (2009), quando o conjunto de 4 endonucleases de 

restrição – AluI, CfoI, Hae III e TaqI- for utilizado, a técnica de RFLP revelou-se 

bastante discriminatória para espécies de clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos. 

No entanto, subespécies do Clostridium estertheticum não foram diferenciadas 

pela técnica de RFLP , mesmo com o emprego de 3 endonucleases - AluI, CfoI e 

HaeIII. De acordo com a autora, a TaqI foi a única enzima capaz de diferenciar as 

subespécies C. estertheticum estertheticum e C. estertheticum laramiense  do C. 

estertheticum like. 

HO (2009), utilizando três enzimas de restrição: AluI, HaeIII e HhaI e a 

técnica de RFLP, encontrou 26 microrganismos isolados clonais de Clostrídios 
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associados a deterioração “blown pack” no Canadá, e sugeriu pelo padrão de 

bandas encontrados que poderia se tratar de uma nova espécie de Clostrídio. 

A técnica de AFLP – Amplified fragment length polymorphism - foi 

desenvolvida por VOS et al. (1995), com base na seletiva amplificação do 

fragmento de restrição, além de combinar alto grau de reprodutibilidade e 

sensibilidade. O DNA bacteriano purificado é digerido, utilizando-se enzimas de 

restrição, seguido pela ligação de dois “adapters” complementares ao final dos 

fragmentos produzidos pela enzima. Para a amplificação, são utilizados primers 

complementares à sequência dos “adapters” juntamente ao sitio de restrição 

acrescentado de um ou mais nucleotídeos.  

McLAUCHLIN et al. (2000) escolheram a AFLP como técnica de 

eleição, no diagnóstico epidemiológico de intoxicações por C. perfringens. A AFLP 

também foi utilizada por diversos autores que relataram a eficiência da técnica na 

tipagem epidemiológica de diversas e diferentes bactérias Gram - negativas e 

Gram - positivas (KLEIM et al.; 1997, PICARDEAU et al., 1997; GIBSON et al., 

1998; BOUMEDINE e RODOLAKIS, 1998; STRUELENS et al., 1998; 

GEORNARAS et al., 1999; DUIM et al., 1999; VAN ELDERE et al., 1999).  

A eficiência e facilidade da técnica AFLP têm sido ressaltadas devido à 

facilidade de interpretação e performance, pois requer pequeno tamanho de 

fragmento de DNA (50 a 500pb). Outro fator de destaque é o baixo custo dos 

equipamentos, quando comparados aos empregados na técnica de Ribotipagem 

e Pulsed Field Gel Eletroforesis. Em relação ao poder discriminatório, a AFLP é 

semelhante a PFGE, porém, o resultado é obtido em menor intervalo de tempo. 

Além disso, oferece alto grau de flexibilidade e maior reprodutibilidade que o 

RAPD (KLEIM et al.; 1997, PICARDEAU et al., 1997; GIBSON et al., 1998; 

BOUMEDINE e RODOLAKIS, 1998; STRUELENS et al., 1998; DUIM et al., 1999; 

GEORNARAS et al., 1999 e VAN ELDERE et al., 1999).  

BUENO (2009) empregou as duas técnicas – RFLP e AFLP – na 

distinção de espécies e subespécies de clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos e 

verificou que ambas são eficientes, porém, a técnica AFLP apresentou maior 

poder discriminatório. A AFLP foi capaz de diferenciar 100% das espécies – C. 

estertheticum, C. frigoris, C. bowmani, C. lacusfryxellense e C psychrophylum - e 

também as subespécies - Clostridium estertheticum estertheticum, Clostridium 
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estertheticum laramiense e Clostridium estertheticum like K21 e Clostridium 

estertheticum like K24 . 

Uma vez detectados no Brasil por meio do emprego da técnica de 

PCR, bem como apontadas as principais fontes de contaminação nos 

estabelecimentos de abate, surgiu a necessidade de avançar na busca de novos 

conhecimentos sobre os clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos.Nesse sentido, 

objetivou-se com o presente trabalho identificar espécies e subespécies desses 

clostrídios por meio do emprego das técnicas de RFLP e AFLP-PCR. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1. Local do experimento 

 

O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa em Alimentos da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. As análises laboratoriais de 

isolamento e identificação bacteriana e de biologia molecular foram conduzidas 

nos laboratórios de microbiologia e de biologia molecular, respectivamente.  

 

2.2. Amostragem e identificação 

 

Foram utilizados isolados provenientes de estabelecimentos de abate 

de bovinos e cepas de clostrídios psicrofílicos e psicrotolerantes. As cepas, no 

total de 6, foram provenientes de culturas registradas e depositadas na Coleção 

Alemã de Microrganismos e Culturas Celulares – DSMZ (Deutche Sammlung von 

Mikroorganismen und Zellkulturen, Braunschweig, Alemanha): Amostra 2- DSMZ 

8809 C. estertheticum estertheticum, 3 - DSMZ 14864 Clostridium estertheticum 

laramiense, 6 - DSMZ 12271 C. frigidicarnis, 7 - DSMZ 15099 C. algidicarnis, 8 - 

DSMZ 14204 C. frigoris e 9 - DSMZ 12272 C. gasigenes. A amostra 4 - C. 

estertheticum like, foi isolada de embalagens tufadas de carne bovina da Nova 

Zelândia e designada de K21 (BUENO, 2009). 

Os isolados, no total de 14, originaram de isolados de embalagens 

tufadas e suabes de ambiente e equipamentos de matadouros frigoríficos do 

Brasil.  

O Quadro 1 contém as informações relativa a identificação das 20 

(vinte) amostras utilizadas no presente estudo. 
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Quadro 1 – Identificação e origem das amostras utilizadas no presente estudo. 

Cepas e isolados Origem 

01 - DSMZ 8809 - C. estertheticum estertheticum Cepas registradas 

02 - DSMZ 14864 - C. estertheticum laramiense Cepas registradas 

03 – C. estertheticum like Embalagem tufada (BUENO, 2009). 

12 - DSMZ 12271 – C. frigidicarnis Cepas registradas 

13 - DSMZ 15099 – C. algidicarnis Cepas registradas 

14 - DSMZ 14204 – C. frigoris Cepas registradas 

15 - DSMZ 12272 – C. gasigenes Cepas registradas 

04 – Isolado Suabes de equipamentos e ambientes  

05 – Isolado Suabes de equipamentos e ambientes 

06 – Isolado Suabes de equipamentos e ambientes 

07 – Isolado Suabes de equipamentos e ambientes 

08 – Isolado Carne Tufada 

09 – Isolado Carne Tufada 

10 – Isolado Carne Tufada 

11 – Isolado Carne Tufada 

16 – Isolado Carne Tufada 

17 – Isolado Suabes de equipamentos e ambientes 

18 – Isolado Suabes de equipamentos e ambientes 

19 – Isolado Suabes de equipamentos e ambientes 

20 – Isolado Carne Tufada 

 

 

 

2.3. Microbiologia Convencional 

 

2.3.1. Meios de Cultura 

 

Na fase de enriquecimento empregou-se o meio PYGS – Peptone 

Yeast Extract Glucose Starch (LUND et al., 1990) - que contém, em sua 

composição, indicador de anaerobiose e atmosfera ideal para crescimento dos 

microrganismos alvo. A incubação ocorreu em câmara de anaerobiose com a 

seguinte composição gasosa: N2/H2/CO2 na proporção 85:10:5, respectivamente.  

Na fase de plaqueamento visando o isolamento, utilizou-se o ágar 

sangue de carneiro a 5%. 



58 

 

 

2.3.2. Protocolo empregado no laboratório de cultivo de microrganismos  

 

Foram seguidos os protocolos descritos por HOLDEMAN et al. (1977), 

citado por BRODA et. al. (1996) e BRODA et al. (1998), com algumas 

modificações.   

Uma vez no laboratório de microbiologia, as amostras foram 

transportadas para o interior do compartimento de recebimento de material da 

câmara de anaerobiose. O plaqueamento das amostras foi realizado sob 

condições de anaerobiose, apresentando 85% de N2, 10% de H2 e 5% de CO2, 

mistura ideal para a multiplicação do C. estertheticum. Antes da utilização da 

câmara, foram rigorosamente realizadas as renovações dos ciclos dos gases 

seguindo as orientações do fabricante. 

Paralelamente, visando o enriquecimento seletivo foi retirado com o 

auxílio de pipeta Pasteur, 1,5 mL do exsudato cárneo e transferido para um tubo 

de ensaio contendo 15 mL do caldo PYGS (LUND et al., 1990) e incubado a 

temperatura de 10°C por 21 dias. 

Após o período de incubação, com auxílio de alça descartável 

esterilizada e calibrada para 10 µL, foram retiradas alíquotas e estriadas em ágar 

sangue de carneiro a 5%. Posteriormente, foram incubadas à temperatura de 

10°C por 28 dias.   

Paralelamente, uma alíquota de 0,5 mL do exsudato foi retirada e 

vertida em tubos tipo Eppendorf para tratamento com a finalidade de destruir as 

células vegetativas. A seguir, adicionou-se igual volume, 0,5mL, de etanol 

absoluto filtrado. Após 45 minutos de repouso, o conteúdo do Eppendorf foi 

homogeneizado e estriado em placas de ágar sangue com auxílio de alça 

descartável, esterilizada e calibrada para 10 µL. As placas inoculadas com a 

suspensão de esporos foram incubadas a temperatura de 10°C por 21 dias.  

Diretamente do exsudato também foi retirada uma alíquota com auxílio 

de alça descartável, esterilizada e calibrada para 10 µL, e estriada diretamente 

em ágar sangue de carneiro a 5%. A seguir as placas foram incubadas à 

temperatura de 10°C por 28 dias.   
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Todas as unidades formadoras de colônias - UFC - suspeitas de 

pertencerem à espécie Clostridium estertheticum visualizadas nas placas de ágar 

sangue foram repicadas - em condições de anaerobiose - em novas placas de 

ágar sangue visando a purificação. Uma vez purificadas, as UFC, foram 

submetidas à coloração de Gram e microscopia de contraste de fase, visando à 

detecção de esporos e/ou células vegetativas com características morfológicas e 

morfométricas similares às do C. estertheticum. 

 

 

2.4. Biologia Molecular 

  

 

2.4.1. Preparo dos isolados e cepas 

 

 Todos os isolados e cepas foram submetidos inicialmente ao 

diagnóstico molecular. Para tanto, em condições de anaerobiose, as UFCs – 

unidades formadoras de colônias foram suspendidas em solução salina à 0,85% 

e, em seguida, encaminhadas ao laboratório de Biologia Molecular. 

 

 

2.4.2.  Técnica de PCR 

 

2.4.2.1. Preparo das amostras e extração do DNA genômico  

 

As amostras foram homogeneizadas, acondicionadas em tubos cônicos 

e centrifugadas a 10.000 rpm/15 min. O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento ressuspendido em 200 µL de tampão TE e lisozima (10µg/mL), e 

incubado (37°C +- 1°C por 12h). A extração foi realizada utilizando-se o kit High 

Pure PCR Template (Roche®).  
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2.4.2.2. Determinação da concentração do DNA  

 

Na determinação da concentração do DNA, uma alíquota de 1 µL do 

DNA extraído de cada amostra foi submetida à leitura espectrofotométrica nos 

comprimentos de onda de 260 e 280nm em equipamento Nanophotometer 

(IMPLEN®, 2008). 

As amostras que apresentaram concentração de DNA acima de 

20ng/µL foram submetidas à diluição com solução T.E. (10mM Tris, 1mM EDTA; 

pH= 8,0) considerando-se a fórmula C. V=C1.V1, onde: 

C = é a concentração do DNA obtida na quantificação; 

V = é o volume inicial do DNA concentrado (30 µL) menos o volume 

pipetado para a aferição (1µL) correspondendo a um total 29µL; 

C1 = é a concentração de trabalho correspondente a 20ng/µL; 

V1 = é o volume final. 

 

2.4.2.3. Primers utilizados nas reações e condições de amplificação 

 

a) PCR Convencional 

 

Foram utilizados três pares de primers para a detecção de C. 

estertheticum. Um par proposto por HELPS et al. (1999), composto pelos primers 

forward RFP (5’ TGATCGCATGATCTTAACATCAAAG 3’) e reverse RRP (5’ 

CGACCCCCGACACCTAGTATT 3’), que se encontram nas posições 173-197 e 

813-792, respectivamente, da subunidade 16S do RNAr de C. estertheticum, nº 

de acesso no GenBank S46734 (GENBANK, 2007). Deste par, obtém-se um 

produto de amplificação de 641 pares de base (pb). Outro, desenhado por 

BRODA et al. (2003), para a detecção do C.estertheticum DSM 8809 e C. 

estertheticum like K21, composto pelos pares 16SEF (5’ 

TCGGAATTTCACTTTGAG 3’) e 16SER (5’ AAGGACTTCACTCATCTCTG 3’), 

que se encontram localizados nas posições 207-223 e 996-977, respectivamente, 

da subunidade 16S do rDNA de C. estertheticum, nº de acesso S46734 

(GENBANK, 2007). Este par fornece um produto de amplificação de 790 pb. 
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b) PCR em Tempo Real 

 

Para reação de PCR em Tempo Real foi utilizado Primers Forward (5′- 

CATCAAAGGAATTTTTCGGAATTC -3′), Reverse – (5′- CTTGGTGGG 

CCTTTTACCTCA -3′). e a Sonda TaqMan®. (5′-FAM- CTTTGAGATGGAC 

CCGCGGCATTA – TAMRA-3′).  

Foram utilizados os protocolos originais, propostos por HELPS et al. 

(1999) e BRODA et al. (2003), referente às soluções que compuseram as 

misturas das reações e das condições do PCR para cada par de primer. 

Nas reações com os primers RFP e RRP (HELPS et al., 1999), as 

amostras foram submetidas à desnaturação inicial a 95ºC/5 min, seguindo-se 40 

ciclos de desnaturação a 94ºC/1 min, anelamento a 60ºC/1 min e extensão a 

72ºC/1 min, extensão final a 72ºC/10 min. 

Nas reações com os pares 16SEF/16SER, as amostras foram 

submetidas à desnaturação inicial a 93ºC/3 min, seguindo-se 30 ciclos que 

compreendem desnaturação a 92ºC/1 min, anelamento a 55ºC/1 min e extensão a 

72ºC/2min, com extensão final de 72ºC/3min segundo proposto por BRODA et al. 

(2003). 

Após as amplificações, os produtos de PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 1%, com alinhamento inicial de 90 v/10 min e 

corrida 110 v/45 min. O marcador de padrão de peso molecular utilizado foi de 

1Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). Os géis foram corados em Gel Red Nucleic 

Acid Stain (10mg/mL). A visualização foi realizada com o auxílio do 

fotodocumentador Gel Doc XR Bio Rad, utilizando o programa operacional 

Quantity One. 

A mistura utilizada na reação da PCR em Tempo Real  foi submetida  

as seguintes condições de amplificação: desnaturação inicial a 95ºC/10 min, 

seguindo-se 40 ciclos de desnaturação a 95ºC/15s, anelamento a 61ºC/1 min e 

extensão final a 60ºC/30s. 

As amostras positivas para Clostridium estertheticum à reaçao de PCR, 

foram utilizadas nas demais etapas subsequentes de tipagem, ou seja, 

AFLP/PCR.  
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2.5. AFLP 

 

Para a execução da técnica de AFLP, extraiu-se o DNA genômico e 

logo após, 10µL do DNA foi digerido pela enzima de restrição HindIII (2µl, [10 U 

/µl]) (Invitrogen, Life Technologies) com o respectivo tampão (50mM Tris-HCl [pH 

8.0], 50mM NaCl, 10mM MgCl2), por 16 horas a 37°C, conforme protocolo descrito 

no Quadro 2. 

 

QUADRO 2 - Protocolo da Técnica de AFLP. 1° Passo: Retriction Digest 
 

 

 

 

 

 

 

Logo após, a amostra foi aquecida a 80°C por 10 minutos, para 

paralisar a reação.Os fragmentos que se formaram após a digestão enzimática - 

1µl - foram ligados aos “adapters” ADH-1 5´ CCC CTT TCC CTT TCC CCA AGC 

TT 3´ e ADH-2 5´ AGC TTG GGG AAA GGG AAA GGG G 3` - que foram 

aquecidos previamente a 80°C por 5 minutos -   com o auxílio da T4 DNA ligase 

(Invitrogen, life technologies) juntamente ao próprio tampão (50mM Tris-HCl [pH 

7.6], 5mM MgCl2, 1mM ATP, 1mM dithiothreitol), conforme protocolo descrito no 

Quadro 3. O volume final de 20µl foi incubado a temperatura de 20°C por 4 h.  

 

QUADRO 3 - Protocolo da Técnica de AFLP. 2° Passo: Ligation Reaction 
 

 

 

 

 

 

 

DNA template 10ul 

HIND III (1U) 2ul 

10 x Enzyme buffer 2ul 

Sterile Ultra pure water 6ul 

Total Volume 20ul 

DNA template (digested) 1ul 

T4 DNA Ligase (1U) 1ul 

5 x Buffer 4ul 

Sterile Ultra pure water 10ul 

Adapter ADH-1 (0.2ug) 0.005ul 

Adapter ADH-2 (0.2ug) 0.005ul 

Total Volume 20ul 
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 No terceiro passo da técnica de AFLP foi proposto o protocolo da 

reação de PCR, conforme Quadro 4. 

 

QUADRO 4 - Protocolo da Técnica de AFLP. 3° Passo: PCR Reaction 
        

 

 

 

Logo após o 2° passo da técnica de AFLP, foram realizadas as reações 

de PCR, onde o primer estabelecido para a amplificação foi o 5´ CCC CTT TCC 

CTT TCC CCA AGC TT 3´.  

As amplificações foram realizadas em termociclador (PTC-100, 

Programmable Thermal Controller, MJ Research Inc). Após a desnaturação inicial 

de 4 minutos a 94°C, outros 39 ciclos foram realizados. Cada ciclo consistiu 1 

minuto de desnaturação a 94°C, anelamento de 1minuto a 40°C e extensão por 2 

minutos e 30 segundos a 72°C.  

Após as amplificações, os produtos de PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 2%, com alinhamento inicial de 90 v/10 min e 

corrida 110 v/120 min. O marcador de padrão de peso molecular utilizado foi de 

1Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). Os géis foram corados em Gel Red Nucleic 

Acid Stain (10mg/mL). A visualização foi realizada com o auxílio do 

fotodocumentador Gel Doc XR Bio Rad, utilizando o programa operacional 

Quantity One. 

 

 

 

 

10 x Buffer (Roche) 5ul 

dNTP’s (2mM) 5ul 

Primer (100pmol/ul) 
5´  CCC CTT TCC CTT TCC CCA AGC TT  3´ 

1ul 

Sterile ultra pure water 36ul 

Taq (Roche) 0.25ul 

MgCl2 (50mM) 1,5 ul 

DNA template 1ul 

Total Volume 50ul 
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2.6. Técnica de RFLP - PCR  

 

Inicialmente, para a execução da técnica de RFLP – PCR foi realizada 

a extração do DNA genômico, conforme descrito anteriormente.  Utilizou-se um 

primer universal que conserva as regiões 5` e 3` finais do gene 16S rRNA, cuja 

sequência foi proposta por HUTSON et, al (1993): pA (forward) (5’ AGA GTT TGA 

TCC TGG CTC AG 3’) e reverse pH (5’ AAG GAG GTG ATC CAG CCG CA 3’).  

O protocolo utilizado para a mistura de reação de PCR – mix – foi 

proposto por BRODA et al. (2000) conforme descrito no Quadro 5. 

 

QUADRO 5 - Misturas das reações de PCR e concentrações finais dos reagentes, 

para amplificação do gene 16S rDNA, utilizando primers universais. 

Reagentes Primer  pA e pH   

Referência HUTSON et al. (1993) e BRODA et al. (2003) 

Tampão 10X  

5 µL   100mM Tris-HCl pH 8.3 

  500mM KCl 

DNA 100pmol/µl - 0.5 µl 

H20 MiliQ 33,25µL 

Primers 0,5 mM 

DNTP 2 mM - 5µL 

MgCl2 1,5 mM – 0,25µl 

Taq DNA polimerase  0,5µL 

Volume total 50µL 

 

 

Após a amplificação, o produto de PCR foi digerido e fragmentado por 

4 enzimas de restrição: AluI, HaeIII, TaqI e CfoI. O protocolo utilizado para cada 

enzima de restrição está descrito no Quadro 6. Foi realizado em conformidade 

com as especificações do fabricante dos reagentes e segundo metodologia 

preconizada por BRODA et al. (2000). 
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QUADRO 6 - Protocolo de reação utilizado para RFLP-PCR 

Reagentes 

 

Enzimas de restrição   

Alu I Hae  III Taq I CfoI 

Tampão 10X 2 µL 2 µL 2 µL 2 µL 

H2O MiliQ 7,5µL 7,5µL 7,5µL 7,5µL 

Produto de PCR 10µL 10µL 10µL 10µL 

Enzima 0,5µL 0,5µL 0,5µL 0,5µL 

Temperatura de incubação  37°C 37°C 69°C 37°C 

Tempo de incubação  2 horas 2 horas 2 horas 1hora 

 

Após tratamento térmico – tempo e temperatura conforme Quadro 6 - 

foram colocados imediatamente 4,4µL de stop mix, em cada tubo, para paralisar a 

reação. 

Após as amplificações, os produtos de PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 2%, com alinhamento inicial de 90 v/10 min e 

corrida 110 v/120 min. O marcador de padrão de peso molecular utilizado foi de 

1Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). Os géis foram corados em Gel Red Nucleic 

Acid Stain (10mg/mL). A visualização foi realizada com o auxílio do 

fotodocumentador Gel Doc XR Bio Rad, utilizando o programa operacional 

Quantity One. 

 

 

2.7. Análise dos Dados 

 

       Os resultados foram agrupados de acordo com a similaridade e 

número dos fragmentos gerados. Os géis para construção dos dendrogramas 

foram analisados visualmente e incluídos e processados pelo programa 

BioNumerics  versão 5.0 (Applied Maths, Kortrijk, Belgium). Em todas as imagens, 

a definição de bandas foi realizada automaticamente pelo programa e depois 

conferida individualmente, por comparação visual. O coeficiente de similaridade 

utilizado foi o de Dice (Dice 1945), baseado na presença e posição de bandas. O 

dendrograma foi construído utilizando o algoritmo de análise filogenética UPGMA 
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(Unweighted Pair-Groups Method using Arithmetic Averages) (SNEATH & SOKAL 

1973). Este algoritmo realiza as análises pelo agrupamento de médias não 

ponderadas. Os valores de otimização e tolerância utilizados para o conjunto de 

isolados foram de 0,7 e 1,5%, respectivamente. Um coeficiente de similaridade 

acima de 80% foi selecionado para definir cada linhagem de isolados (GERTZ et 

al. 2003, SÁ-LEÃO et al. 2006). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio do emprego da técnica da PCR, os 14 isolados utilizados no 

presente estudo foram amplificados com os primers propostos por HELPS et al. 

(1999), BRODA et al. (2003) e  o desenhado para PCR em Tempo Real , 

confirmando pertencerem à espécie C. estertheticum. 

A endonuclease Hind III promoveu um corte na sequência 5’ A/AGCTT 

3’ que foi posteriormente amplificada como o primer 5´  CCC CTT TCC CTT TCC 

CCA AGC TT  3´, quando a técnica AFLP foi empregada. 

O número de fragmentos de DNA gerados a partir do uso do primer 5´  

CCC CTT TCC CTT TCC CCA AGC TT  3´ apresentou tamanhos que variaram de  

200 a 1000 bp (Figura 1). A partir das 20 amostras testadas foi observada uma 

grande diversidade de perfis eletroforéticos, os quais foram diferentes entre si 

pela presença ou ausência de pelo menos uma banda (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1: Resultado AFLP - 5´ CCC CTT TCC CTT TCC CCA AGC TT 3´. L: 

marcador de peso molecular (1 Kb Plus DNA ladder); 01: C. estertheticum 

estertheticum; 02: C. estertheticum laramiense; 03: C. estertheticum like; 04; 05; 

06; 07; 08; 09; 10; 11; 16; 17; 18 19 e 20 isolados de carnes tufadas, 

equipamentos e ambientes; 12: C. frigidicarnis; 13: C. algidicarnis; 14: C. frigoris; 

15: C. gasigenes. 
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O dendrograma construído com auxílio do programa BioNumerics 

(Figura 02) revela os resultados de similaridade decorrentes da amplificação do 

DNA das cepas e isolados provenientes de carnes tufadas, ambientes e 

equipamentos de matadouros – frigoríficos, quando o primer 5´  CCC CTT TCC 

CTT TCC CCA AGC TT  3´ foi empregado.  

Figura 02 - Dendrograma gerado a partir dos dados de similaridade genética de 

cepas de referência e isolados provenientes de ambientes, equipamentos e carne 

bovina tufada. 
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Da análise de agrupamentos pelo coeficiente de Dice pode-se afirmar 

que as amostras revelam similaridade geral de 42,4%, sugerindo uma alta 

diversidade genética entre as cepas e isolados quando se emprega a enzima de 

restrição Hind III. 

No dendrograma pode-se observar a formação de 4 grupos ou 

“clusters”. (A, B, C e D). O grupo A apresenta três ramificações, C. frigidicarnis – 

DSMZ 12271, C. estertheticum estertheticum – DSMZ 8809 e C. gasigenes – 

DSMZ 12272 com 80,1% de similaridade genética entre elas. Esse grupo 

apresenta ainda 61,1% de similaridade com C. estertheticum laramiense - DSMZ 

14864. BUENO (2009), encontrou valores de similaridade entre C. estertheticum 

estertheticum e C. estertheticum laramiense próximos aos encontrados no 

presente estudo, ou seja, em torno de  54%, empregando a técnica de AFLP com 

o primer 5’GGT ATG CGA CAG AGC TTC 3’.  

No entanto, quando se analisa as seqüências disponibilizadas no 

Genbank, o alinhamento mostra 99% de similaridade entre o C. estertheticum 

estertheticum – DSMZ 8809 e o C. estertheticum laramiense  - DSMZ 14864. Isto 

pode ser explicado em parte pelo pequeno número de bases sequenciadas do C. 

estertheticum estertheticum, cerca de 300bp, sendo que a técnica AFLP 

empregada no presente estudo analisa o genoma completo, incluindo outras 

regiões que ainda não foram seqüenciadas. 

O grupo B foi representado por dois isolados, 04 e 05, com 85,7% de 

similaridade, ambos foram provenientes de equipamentos e ambientes e não 

apresentaram similaridade significativa (maior que 80%), com nenhuma cepa 

padrão utilizada, indicando a possível presença de uma nova espécie. O que 

poderia ser esperado já que ainda não houve relatos de isolados brasileiros com 

essas características genéticas.  O maior percentual de similaridade encontrado 

foi com o C. estertheticum like, 67,1%, e apesar de dois isolados brasileiros terem 

sido identificados como C. estertheticum like, por BUENO (2009), esse percentual 

não é suficiente para incluir os isolados desse estudo como pertencentes à 

subespécie like. Além disso, os isolados utilizados por BUENO (2009) eram 

provenientes de carnes bovinas tufadas e não de suabes de equipamentos e 

ambientes, e a cepa de referência utilizada para designar o C. estertheticum like é 

originária da Nova Zelândia. 
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Da mesma forma, o grupo C, constituído pelos isolados 09, 20 e 16, 

todos provenientes de carnes tufadas, apresenta 81,3% de similaridade entre eles 

e não apresentaram similaridade significativa (maior que 80%), com nenhuma 

cepa padrão utilizada e isolados de suabes de equipamentos e ambientes, 

podendo indicar a presença de uma nova espécie diferente das encontradas nos 

isolados 04 e 05.  

Os isolados 09 e 20 apresentaram 100% de similaridade genética entre 

eles, demonstrando serem idênticos e com capacidade de provocarem 

deterioração “blown pack”em carnes bovinas refrigeradas e embaladas a vácuo, 

já que os dois isolados foram encontrados em carnes que apresentavam esse tipo 

de alteração. 

Já o grupo D, constituído por isolados 06 e 07, provenientes de suabes 

de equipamentos e ambientes, apresentou 90,9% de similaridade (Figura 02). 

Nota-se na referida Figura que a similaridade genética entre os grupos C e D foi 

de 76,4%, podendo ser indicativa de possível semelhança entre isolados do grupo 

D e os isolados do grupo C, mesmo pertencendo a fontes diferentes.  

O C. algidicarnis e o C. frigoris não apresentaram similaridade 

significativa com nenhuma cepa/isolado utilizados nesse estudo. Isto confirma que 

apesar do C. algidicarnis ter sido isolado de carne suína cozida embalada a 

vácuo, por LAWSON et al. (1994); esse deteriorante não foi encontrado nas 

amostras de carne bovina brasileiras que fizeram parte do presente estudo. 

Os resultados evidenciam que apesar dos isolados terem sido 

confirmados como pertencentes à espécie C. estertheticum, por meio da técnica 

da PCR, possuem uma grande diversidade genética, sendo necessárias etapas 

complementares de caracterização para confirmar à qual subespécie pertencem. 

De acordo com ROSA (2009), para o país, o isolamento destes 

microrganismos é de extrema relevância, pois a partir do conhecimento dos 

isolados, as pesquisas podem ser direcionadas para as características e o 

comportamento dos microrganismos que poderão ser ampliados visando o 

controle ao longo da cadeia produtiva. 

A técnica RFLP apresentou resultados inconclusivos com todos os 

isolados testados. Apesar de ter sido utilizada no Brasil por BUENO (2009), não 

foi possível a reprodução com os isolados utilizados nesse estudo, não sendo 
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possivel estabelecer qualquer relação com os perfis eletroforéticos obtidos a partir 

das restrições ou comparações entre eles e os padrões. Apesar da técnica ter 

sido repetida inúmeras vezes, com diversas modificações, e acompanhada por 

especialistas no método, não foi possível estabelecer os motivos para a obtenção 

destes resultados inconsistentes.  
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4. CONCLUSÕES 

 

 

Em função dos resultados obtidos no presente estudo pode-se concluir 

que: 

• Os isolados utilizados revelam similaridade geral de 42,4%, 

sugerindo alta diversidade genética. 

• Os isolados não apresentaram similaridade significativa, ou seja, 

maior que 80%, com nenhuma cepa padrão utilizada, sugirindo que as cepas 

deteriorantes isoladas no Brasil podem pertencer a grupos taxonômicos 

diferentes.  

• A similaridade encontrada entre os isolados pode ser indicativa de 

possível semelhança entre aqueles provenientes de carnes tufadas e entre 

aqueles provenientes de ambientes e equipamentos. 

• Serão necessárias etapas complementares de caracterização dos 

isolados brasileiros, principalmente sequenciamento de outras regiões do DNA 

para assim determinar sua posição taxonômica. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Já foi estritamente comprovado o envolvimento de espécies anaeróbias e 

psicrotróficas de clostrídios como agente de deterioração de carnes bovinas 

refrigeradas embaladas a vácuo provenientes de ambientes de frigoríficos no 

Brasil. Esse tipo de deterioração tem causado prejuízos econômicos às indústrias 

brasileiras, além de afetarem a credibilidade e confiança devido à depreciação da 

marca “Brazilian Beef”. 

Logo, a detecção desses deteriorantes, assim como o estudo de suas 

fontes de contaminação na indústria frigorífica é de extrema relevância para evitar 

o aparecimento desse tipo de deterioração. Atualmente, existem poucos trabalhos 

na literatura mundial que abordam o diagnóstico molecular desses clostrídios, 

como o C. estertheticum, e todos utilizam a técnica de PCR (Polymerase chain 

reaction) Convencional. O desenvolvimento de uma metodologia por PCR em 

Tempo Real mostra-se uma alternativa rápida e específica para detecção sem a 

necessidade de métodos convencionais de isolamento se apresentando como 

importante ferramenta na detecção desses microrganismos. Além disso, este 

método possui maior sensibilidade e especificidade que a PCR convencional. 

Para as indústrias o diagnóstico rápido e preciso, aliado à medidas de 

controle viáveis e eficientes constituem metas a serem alcançadas no intuito de 

evitar os episódios de tufamento de embalagens. O avanço das técnicas 

moleculares pode atender as necessidades das indústrias, já que o isolamento 

pela microbiologia convencional requer muito tempo e esforço.  

Uma vez diagnosticado o microrganismo, medidas de controle devem ser 

adotadas visando a contenção do agente dentro dos matadouros-frigoríficos e em 

todos os segmentos da atividade. Devem estar associadas às boas práticas de 

fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle, porém, essas se 

tornam ineficientes caso não sejam consideradas como prioridade na rotina 

dessas indústrias.  

As técnicas de diferenciação molecular apontam ainda que, no Brasil, 

esses deteriorantes apresentam comportamento extremamente peculiar, 
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mostrando-se ser um estudo trabalhoso e criterioso. Indicando que existe uma 

grande diversidade genética, sendo necessárias etapas complementares de 

caracterização para confirmar à qual subespécie pertencem e a partir desses 

conhecimentos direcionar as pesquisas para as características e o 

comportamento visando o controle ao longo da cadeia produtiva. 

 


