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Objetivou-se determinar a população de Coliformes Totais e Escherichia coli em 
amostras de ambiente (cama) e insumos (água e ração) de aviários em 
matadouro do Recôncavo da Bahia e identificar os genes de virulência iss e iutA 
nas cepas positivas para E. coli. Entre julho e dezembro de 2014 foram coletadas 
em 7 aviários 70 amostras, incluindo ambiente e insumos. Foi verificada a 
população de Coliformes totais e E. coli, pelo método rápido de contagem 
Petrifilm™ (AOAC 998.8) nas amostras de cama e ração e por meio do método 
rápido cromogênico Readycult® (Merck) nas amostras de água. As amostras de 
E. coli foram analisadas quanto a presença dos genes de virulência iss e iutA, 
utilizando a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os Coliformes Totais foram 
detectados em 82,85% das amostras do ambiente e insumos, com população 
entre 1,48 a 8,40 log UFC/g. Cepas de E.coli estavam presentes em ambiente e 
insumos em 71,42% das amostras, com população entre <0,95 a 7,79 log UFC/g. 
Dentre as amostras do ambiente e insumos dos aviários, a cama configurou-se 
como a amostra de maior população de E. coli, apresentando média de 5,36 log 
UFC/g, seguida das amostras de ração do comedouro (3,00 log UFC/g) e ração 
do depósito (2,60 log UFC/g). Na água do bebedouro E. coli  esteve presente em 
78,57% das amostras.Os genes iutA e iss foram detectados em 92,0% e 34,0% 
dos isolados de E. coli, respectivamente, obtendo-se de forma concomitante a 
presença dos genes de virulência em 34,0% dos isolados. Desta forma, 
considerando a presença dos genes de virulência iss e iutA, característicos de 
Escherichia coli Patogênica para Aves, nos isolados do ambiente e insumos dos 
aviários, enfatiza-se a implantação de técnicas efetivas para o manejo sanitário, 
em todas as etapas do processo produtivo da carne de frango que visem evitar a 
veiculação deste e de outros patógenos do avário para o consumidor, garantindo 
a produção segura do alimento. 
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