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INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças transmitidas por alimentos, mais 

comumente conhecidas como (DTAs), são causadas pela ingestão de alimentos ou bebidas 

contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTAs e a maioria são infecções causadas por 

bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas (Brasil, 2011). 

Surto de DTA é o episódio em que duas ou mais pessoas apresentam doença 

semelhante após ingerirem alimentos e/ou água da mesma origem. Para doenças raras, apenas 

um caso já é considerado como surto. As DTAs são uma importante causa de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo. Em muitos países, durante as últimas duas décadas, tem 

emergido como um crescente problema econômico e de saúde pública. Numerosos surtos de 

DTA atraem atenção da mídia e aumento do interesse dos consumidores. Espera-se que o 

problema aumente no século 21, especialmente com as várias mudanças globais, incluindo 

crescimento da população, pobreza, exportação de alimentos e rações animais, que 

influenciam a segurança alimentar internacional (Brasil, 2011). 

De acordo com Franco e Landgraf (1996), citados por Bussata et al. (2005),.a análise 

microbiológica tem sido uma ferramenta fundamental para a obtenção de dados sobre a 

qualidade, higiene e segurança na produção de alimentos; desta forma, tem sido adotada na 

indústria de alimentos para o controle de qualidade. 

No Brasil, as análises microbiológicas são feitas em alimentos de origem animal e 

vegetal, na água, em suplementos minerais e vitamínicos e nos aditivos biológicos e 

coadjuvantes usados na tecnologia de produção de alimentos. Eles são divididos em 28 grupos 

principais com características similares, podendo ser citados grupos como das hortaliças, 

legumes e similares, incluindo cogumelos (fungos comestíveis); grupo das carnes e produtos 

cárneos; grupo dos ovos e derivados entre outros (Brasil, 2001). 

Baseado nessas informações, este trabalho teve como objetivo principal relatar as 

principais atividades desenvolvidas pelo Laboratório de Microbiologia de Alimentos da 

Universidade de Brasília (LAMAL) durante o período de julho a novembro do ano de 2011, 

em um total de 480 horas do estágio supervisionado, assim como descrever os procedimentos 

utilizados para detecção de microrganismos que deterioram e que diminuem a qualidade dos 

alimentos e, principalmente, os microrganismos patogênicos que comprometem a saúde dos 

seres humanos e dos animais. 
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1 HISTÓRIA E A IMPORTÂNCIA DA MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

Na história da humanidade é impossível determinar quando o ser humano teve o 

conhecimento da existência de microrganismos e da sua importância para os alimentos 

(Franco ; Landgraf, 2006). O início da produção de alimentos data de 8 a 10 mil anos atrás, e 

presume-se que os problemas de deterioração e toxicidade apareceram logo no inicio desse 

período (Jay, 2005). O cientista Louis Pasteur foi primeiro a compreender o papel dos 

microrganismos nos alimentos. Em 1837, ele demonstrou que o azedamento do leite era 

provocado por microrganismos e, em 1860, empregou o calor para destruí-los (Franco ; 

Landgraf, 2006). 

Com o surgimento de alimentos preparados, começaram a ocorrer problemas 

relacionados com doenças transmitidas por alimentos e devido à conservação inadequada, os 

alimentos começaram a ter uma rápida deterioração (Franco ; Landgraf, 2006). 

Atualmente sabemos que os microrganismos podem desempenhar papéis muito 

importantes nos alimentos dependendo da interação. Eles podem causar alterações benéficas, 

modificando suas características originais de forma a transformá-lo em novo alimento; podem 

ser deteriorantes, quando causam alterações químicas prejudicais; e podem ser patogênicos, 

quando podem representar um risco à saúde (Franco ; Landgraf, 2006). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, a cada ano, mais de dois milhões 

de pessoas morram por doenças diarréicas, muitas das quais adquiriram ao ingerir alimentos 

contaminados. Estima-se que as doenças transmitidas por alimentos (DTAs) causem, 

anualmente, nos Estados Unidos, aproximadamente 76 milhões de casos, 325.000 

hospitalizações e 5 mil mortes. No Brasil, faz-se a vigilância epidemiológica de surtos de 

DTA e não de casos individuais, com exceção da cólera, febre tifóide e botulismo. Essa 

vigilância (VE-DTA) teve início em 1999 e há registro médio de 665 surtos por ano, com 13 

mil doentes (Brasil, 2011). 

Alguns microrganismos funcionam como indicadores, podendo ser utilizados para 

refletir a qualidade microbiológica dos alimentos em relação à vida de prateleira ou à 

segurança, neste ultimo caso, devido à presença de patógenos alimentares. Em geral, são 

utilizados para avaliar a sanidade dos alimentos, mas também podem ser usados para avaliar 

aspectos gerais da qualidade (Jay, 2005). 

Para que a análise microbiológica seja conduzida de forma que os resultados obtidos 

permitam um julgamento correto do produto analisado, é necessário que critérios de avaliação 

sejam claramente estabelecidos. Esses critérios são definidos de modo a permitir uma 
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avaliação segura e válida, relacionada à segurança que o produto oferece ao consumidor e 

também ao produtor. Os critérios de avaliação são estabelecidos pela legislação de cada país, 

e em nível internacional por um programa da Organização das Nações Unidas, (Joint 

FAO/WHO Food Standards Program), através da Comissão do Codex Alimentarius (Franco ; 

Landgraf, 2006). 

Os laboratórios de Saúde Pública foram criados somente a partir do fim do século 

XIX, para desempenhar, entre outras funções, a de análise da água e de alimentos. A 

Vigilância Sanitária é ação de saúde eminentemente preventiva e atua com base em legislação 

específica, cujo cumprimento é assegurado pelo Poder Público. O Regulamento Técnico para 

Inspeção Sanitária de Alimentos é concebido como instrumento básico para utilização pelos 

órgãos de Vigilância Sanitária (Costa, 2004) 

Vêm sendo ensaiados novos métodos de controle do processo de produção de 

alimentos que passam a ser recomendados ou impostos às empresas produtoras, devido ao 

alargamento do mercado de alimentos industrializados e a percepção de múltiplos agentes de 

natureza biológica, química e física causadores de doenças. Também por causa de prejuízos 

econômicos decorrentes de processos industriais deficientes e deteriorações de natureza 

microbiológica (Costa, 2004) 

Segundo o relatório da Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Ciência e 

Tecnologia (SDCT/DF, 2006), no Distrito Federal o setor de alimentos é distribuído em elos 

que se agrupam em empresas com porcentagens bem equilibradas. São eles: restaurante 

(30%); comércio atacadista (18%); comércio varejista (18%); indústria de alimentos (14%); 

agricultura e comércio (11%); bar (5%); agricultura (1%); pecuária e comércio (1%); 

agricultura e pecuária (0,5%); lanchonete (0,5%). 

Um dos diagnósticos desse relatório mostrou que os aspectos relacionados à vigilância 

sanitária abordavam os seguintes elementos: conhecimento das normas de boas práticas de 

alimentação; adequação às normas de boas práticas, presença de responsável técnico nas 

empresas, existência de livro de procedimentos operacionais padronizados nas empresas. Em 

relação ao nível de conhecimento das normas de boas práticas de alimentação da ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 64% das empresas têm alto nível de 

conhecimento e adequação a essas normas. Mas quanto a presença do responsável técnico, 

apenas 22% das empresas atendem a esse quesito, e em relação a presença do livro de 

procedimentos operacionais padronizados a porcentagem ainda é menor com somente 16% 

das empresas atendendo a esse quesito (SDCT/DF, 2006). 
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No Brasil há vários trabalhos publicados comprovando a utilização da análise 

microbiológica como uma ferramenta para obter informações sobre a qualidade dos 

alimentos. Podemos citar Costa et al. (2008), que fizeram uma avaliação microbiológica de 

saladas de vegetais servidas em restaurantes self-service na cidade de Palmas-TO. Foi 

verificada em nove amostras a presença de Escherichia coli, estando, portanto, imprópria para 

o consumo. Enquanto Curi et al. (2008), avaliaram as condições microbiológicas de lanches 

(cachorro-quente) adquiridos de vendedores ambulantes na cidade de Limeira-SP. Foram 

coletadas 50 amostras em 10 pontos diferentes de venda. Em 17 amostras houve uma 

contagem de Staphylococcus aureus coagulase positiva acima de 1,0 x 103 UFC/g, ou seja, 

uma contagem acima dos limites de tolerância (Brasil, 2001). Esses dados indicam que houve 

uma manipulação não-higiênica do alimento, bem como eventual risco de intoxicação 

alimentar. 

 

2 ROTINA DO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS DA 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (LAMAL) 

Os tipos de análises realizadas pelo LAMAL em alimentos enviados para verificação 

variam de acordo com o alimento examinado, seguindo assim, a Resolução RDC n° 12 

(2001), que regulamenta os padrões microbiológicos sanitários para alimentos destinados ao 

consumo humano. A metodologia utilizada para a constatação da presença, ausência ou limite 

aceitável dos principais microrganismos patogênicos transmitidos pelos alimentos é a disposta 

na Instrução Normativa n° 62 (2003), que são os métodos analíticos oficiais brasileiros para 

análises microbiológicas para controle de produtos de origem animal e água. As principais 

análises realizadas pelo LAMAL durante o período de estágio foram: pesquisa de Listeria 

monocytogenes e Salmonella; contagem de mesófilos aeróbios estritos e facultativos viáveis, 

bolores e leveduras, Clostridium sulfito redutores e Clostridium perfrigens, Staphylococcus 

aureus coagulase posiyiva, Bacillus cereus; número mais provável de coliformes totais e 

coliformes termotolerantes em água, gelo e alimentos. 
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2.1 PREPARO DAS DILUIÇÕES PARA OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE 

MICROBIOLÓGICA 

A diluição é o procedimento de adição de uma substância a outra para reduzir a 

concentração de uma das substâncias. A diluição indica a quantidade relativa de substâncias 

em uma solução. O uso mais comum da palavra diluição ocorre no sentido de que “tantas 

partes de uma amostra” estão sendo diluídas em um número total de partes do produto final, 

que é a soma do diluente com a amostra (Brasil, 2003). 

Diluições decimais 

Conforme Brasil (2003), as diluições decimais são diluições em que a quantidade de 

substância a ser diluída corresponde à unidade, ou múltiplos da unidade e o volume final da 

solução diluída é igual a 10 ou múltiplo de 10 (diluições de base 10). 

Diluições decimais seriadas 

A IN 62 (2003), diz que são diluições decimais preparadas em série e que possuem um 

fator de diluição único e igual a 10. Exemplo: Preparar diluições decimais de uma cultura 

bacteriana em fase estacionária (sem crescimento) até a 10-3. Os passos com as explicações 

serão descritos a seguir de acordo com Brasil (2003). 

 

I. Preparar uma diluição 1:10 da cultura em fase estacionária em solução salina 

peptonada, isto é, misturar 1 ml da cultura em fase estacionária com 9 ml de 

solução salina peptonada (10-1). 

II. A partir da diluição 1:10 preparada conforme o item I, após homogeneização 

em agitador de tubos, tomar 1 ml e misturar com 9 ml de solução salina 

peptonada, de forma a obter a diluição 1:100 da cultura em fase estacionária 

(10-2) 

III. A partir da diluição 1:100 preparada conforme o item II, após homogeneização 

em agitador de tubos, tomar 1 mL e misturar com 9 mL de solução salina 

peptonada, de forma a obter a diluição 1:1000 da cultura em fase 

estacionária (10-3)  

Segundo Brasil (2003), para todos os procedimentos de manuseio das amostras devem 

acontecer no interior de fluxos laminares e com materiais estéreis. Para a obtenção da diluição 

10-1 deve-se pesar 25 ± 0,2 gramas ou pipetar 25 ± 0,2 ml do alimento e adicionar esse 

conteúdo a um saco de “stomacher” estéril e identificado. Posteriormente, completar o 



6 

 

conteúdo desse saco com 225 ml de água peptonada tamponada 1% e homogeneizar por 60 

segundos em aparelho de “stomacher” (homegeneizador automático). A figura 1 ilustra sacos 

“stomacher” contendo as amostras na diluição 10-1 homogeneizadas  

Figura 1- Amostras homogeneizadas no saco “stomacher” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Arquivo pessoal / Jerônimo Fortes 

 

Para as demais diluições deve-se sempre retirar 1 ml da diluição preparada antes e 

adicioná-lo a um tubo contendo 9 ml de solução salina peptonada 0,1%. Após a formação de 

cada diluição é recomendada a homogeneização do conteúdo dos tubos em aparelho de 

agitação próprio. Caso o produto seja leite pode-se utilizar a sua forma integral ou uma 

diluição para o inicio da análise, porém, isso vai depender do tipo de leite a ser analisado e o 

conhecimento do examinador a respeito da origem, do processo de fabricação e histórico 

microbiológico desse produto (Brasil, 2003). 

Amostragens ambientais pela exposição de placas 

Para obter amostras ambientais com placas, utiliza-se a técnica em que consiste na 

exposição aos ambientes por 15-20 minutos de placas de Petri contendo o meio de cultura de 

acordo com o microrganismo a ser analisado. (Andrade et al., 2003). 
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Amostragem com “swabs” 

Conforme Midura e Bryant (2001), citados por Silva et al. (2010), prepare tubos com 

10 ml de um diluente adequado, sendo recomendados pelo Compedium (a água peptonada 

0,1% (H2Op) ou tampão fosfato pH 7,2 (PB) e pela ISO 6887-1 (1999) a solução salina 

peptonada (H2Osp) ou a água tamponada (BPW). Então retire o “swab” de sua embalagem 

estéril, segurando a haste na extremidade oposta à do algodão. Posteriormente umedeça o 

algodão no diluente, comprimindo-o contra as paredes do tubo para remover o excesso de 

líquido. 

Segundo Hazelwood (1994); ABERC, (1995); citados por Andrade et al. (2003).para 

atender à legislação em vigor (Brasil, 2001) e não colocar em risco a saúde com a veiculação 

de microrganismos patogênicos, deve-se controlar a contaminação, a multiplicação e a 

sobrevivência microbiana nos diversos ambientes, tais como: equipamentos, utensílios e 

manipuladores, o que contribuirá para a obtenção de alimentos com boa qualidade 

microbiológica. 

2.2 PESQUISA DE LISTERIA MONOCYTOGENES 

De acordo com Silva et al. (2010), um grande número de métodos de detecção de L. 

monocytogenes em alimentos foram desenvolvidos no últimos anos. Os mais difundidos e 

atualmente utilizados são o método Bacteriological Analitycal Manual (BAM) da Food and 

Drug Administration (FDA), e o método do Microbiology Laboratory Guidebook (MLG) do 

United States Department of Agriculture (USDA). De todas as espécies do gênero Listeria, 

apenas a L. monocytogenes está envolvida com doenças transmitidas por alimentos a seres 

humanos. 

O método descrito a seguir adotado na rotina do LAMAL utiliza meios de cultura e 

testes para isolamento e identificação específica da L monocytogenes beta-hemolítica. O 

método é amplamente aplicável para análise de carne vermelha, produtos de aves crus ou 

cozidos, produtos prontos para o consumo, incluindo produtos de ovos, além de amostras 

ambientais. Este protocolo substitui todos os protocolos anteriores do Departamento de 

Agricultura dos EUA/Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar/Secretaria de Ciência de 

Saúde Pública para L. monocytogenes (Estados Unidos da América, 2002). 
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2.2.1 Interpretação e Expressão dos Resultados 

Segundo Brasil (2003), considere como Listeria monocytogenes, as culturas que 

apresentarem reações típicas nos testes bioquímicos. Expressar o resultado como: 

Pesquisa de Listeria monocytogenes: Presença/25 g ou mL; 

ou Pesquisa de Listeria monocytogenes: Ausência/25 g ou mL. 

2.2.2 Precauções de Segurança 

Conforme Estados Unidos da América (2002), os funcionários do laboratório devem 

obedecer às diretrizes do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) para manipular 

patógenos de classe II de biossegurança. Recomenda-se o uso de cabine de biossegurança de 

classe II, com fluxo laminar, para atividades com potencial de dissipação aérea de patógenos. 

Gestantes e indivíduos com potencial comprometimento do sistema imune devem ser 

proibidos de entrar em salas do laboratório ou em áreas nas quais estejam sendo realizados 

procedimentos de isolamento e identificação da L. monocytogenes, Apesar de que uma área 

do laboratório devidamente sanitizada não deveria abrigar L. monocytogenes e nem outros 

patógenos, os supervisores devem usar o discernimento para permitir a entrada de indivíduos 

nessas áreas de alto risco quando não estão sendo usadas para essas atividades (Estados 

Unidos da América, 2002). 

2.2.3 Procedimentos de Controle de Qualidade das amostras 

Segundo Estados Unidos da América (2002), os procedimentos a seguir devem ser 

seguidos. 

a) Para enriquecimento, triagem (seleção), plaqueamento e verificação de motilidade, 

culturas de controle devem ser transferidas de um meio para o seguinte na seqüência 

de análise usada para as amostras. Para esses estágios de análise, aplicam-se os 

seguintes requerimentos: 

• Um controle positivo L. monocytogenes e um controle com meio não-inoculado 

(negativo) são necessários para cada conjunto de amostras analisadas 

simultaneamente. 

• Para o controle não-inoculado, use uma alíquota de 225 mL de caldo UVM. Para 

os testes de controle não-inoculado subseqüentes, use uma unidade do meio de 

cultura em volume específico para o teste. Investigue a fonte de qualquer 

organismo contaminante. 
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b) Fazer requerimentos específicos de controle para cada teste confirmatório.  

c) De acordo com o critério do laboratório para testes individuais ou para seqüência 

inteira da análise, podem ser utilizadas culturas adicionais para o controle. 

d) As inoculações de culturas de controle de L. monocytogenes e L. innocua são 

preparadas e usadas de acordo que com o meio de cultura a ser testado.  

2.2.4 Meios de Cultura, Materiais e Sistemas de Testes 

Meios de Cultura 

Estados Unidos da América (2002) estabelece os meios de cultura necessários para o 

enriquecimento, plaqueamento e testes preliminares de confirmação que são os seguintes: 

i. Caldo da Universidade de Vermont Modificado (UVM, também conhecido 

como UVMI) 

ii. Caldo de Fraser (FB)  

iii. Ágar Oxford Modificado (MOX)  

iv. Ágar com Camada de Sangue de Cavalo (HL. também conhecido como HBO) 

v. Caldo de Infusão Cérebro Coração (caldo BHI) 

Materiais necessários para testes de rotina 

Conforme Estados Unidos da América (2002), o laboratório deve possuir painéis de 

teste bioquímico (MICRO-ID® Listeria, api®-Listeria system ou equivalente) 

Testes de triagem (seleção) disponíveis comercialmente 

Qualquer método de triagem sob consideração para pesquisar L. monocytogenes deve 

ser validado para o uso pretendido e deve ser no mínimo, tão sensível quanto o método de 

cultura descrito neste procedimento (Estados Unidos da América, 2002). 

2.2.5 Culturas 

Segundo Estados Unidos da América (2002), é necessário, no mínimo, uma cepa de 

controle L. monocytogenes positiva. As culturas adequadas incluem ATCC 19111, NCTC 

7973 ou podendo utilizar outras culturas de L monocytogenes validadas para ter papel 

equivalente. Também é necessário, no mínimo, uma cepa de controle L.monocytogenes 

negativa. As culturas adequadas incluem ATCC 33090 ou outras, como as culturas de Listeria 

innocua que são validadas para ter papel equivalente. A utilização de outras bactérias do 

gênero Listeria, tais como L seeligeri, L grayi e L ivanovii, pode ser necessário como controle 

para testes adicionais de confirmação. 
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2.2.6 Procedimentos de Detecção e Isolamento 

Segundo Estados Unidos da América (2002), os procedimentos a seguir devem ser 

seguidos. 

Preparo da amostra 

a) Produtos de carnes, aves e ovos: Utiliza-se uma porção de 25 ± 1,0 g para testes de 

produtos de carnes vermelhas, aves e ovos crus e industrializados. A porção para teste deve 

ser representativa da amostra inteira ou de amostras disponíveis provenientes de um mesmo 

lote específico. 

a.1)  Os pontos nos quais serão feitas as incisões em embalagens intactas do varejo 

devem ser desinfetadas imediatamente antes do corte para retirada da amostra. 

Os desinfetantes adequados incluem, mas não se restringem, a peróxido de 

hidrogênio a 3%, álcool (etanol) a 70% ou isopropanol a 70%. Se a embalagem 

não tiver aparência de estar limpa, esfregue-a cuidadosamente usando água 

com sabão e enxágue bem antes de desinfetar. Um bisturi estéril pode ser útil 

para cortar a embalagem. De maneira asséptica, retire a embalagem para expor 

o produto para amostragem. 

a.2)  Usando um bisturi, faca, colher, formão ou outra ferramenta, desde que estéril, 

faça cortes em pedaços pequenos em pontos representativos da amostra e/ou 

faça uma variedade de amostras do mesmo lote para preparar uma amostra 

composta. 

a.3)  Coloque 25 ± 1,0 g da amostra composta em um saco de homogeneização 

estéril, tipo “stomacher”. (Exemplo: recomenda-se um saco com filtro). Se 

necessário, embale com dois sacos, sendo um sem filtro antes da 

homogeneização (Exemplo: saco zip-lock). 

a.4)  Se a análise da porção retirada não for começar no prazo de uma hora, 

armazene a - 10°C. Não dilua a amostra até que esteja pronto para iniciar a 

análise.  

Nota: Em casos de surto, algumas amostras ou lotes de amostras principalmente aquelas 

envolvidas em surtos de doenças transmitidas por alimentos podem exigir análise de até treze 

porções de 25 g. A porção para teste deve ser um composto representativo da amostra inteira 

ou de amostras disponíveis provenientes de um mesmo lote específico. A necessidade de se 

realizar análises múltiplas de subamostras deve ser determinada caso a caso, ou de acordo 

com os requerimentos do cliente (Estados Unidos da América, 2002). 
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2.2.7 Enriquecimento Primário com Caldo UVM (Caldo Universidade de Vermont) 

Após o preparo da amostra, a forma que será feito o enriquecimento primário 

dependerá do tipo de amostra a ser analisada (Estados Unidos da América, 2002). 

Carnes, aves e ovos (incluindo amostras de casos de surto) 

De acordo com Estados Unidos da América (2002), para uma alíquota e 25 ± 1,0 g, 

use 225 ± 5 ml (ou 225 ± 5 g) de caldo UVM. Faça a homogeneização e incube a amostra 

homogeneizada a 30 ± 2°C por 22 ± 2 horas. 

Amostras ambientais com esponja 

Acrescente 200 ± 5 ml de caldo UVM para cada amostra de esponja presente em um 

saco de coleta, então faça a homogeneização por 2 ± 0.2 minutos. Posteriormente incube a 30 

± 2°C por 22 ± 2 horas (Estados Unidos da América, 2002). 

Soluções aquosas ambientais geladas e soluções de enxágüe de superfície 

Filtre um volume adequado, recomendando se possível 100 ± 2 ml de solução da 

amostra usando um ou mais filtros de membrana hidrófobos com grid de 0,45 µm. Usando 

uma pinça estéril, remova a membrana do invólucro de plástico e transfira para o saco de 

homogeneização. Um bisturi estéril pode ser usado para fazer um corte ao redor da 

circunferência da membrana com grid hidrófobo, para retirá-la do invólucro do filtro 

(exemplo: sistema Select®). Todas as membranas associadas com essa amostra podem ser 

combinadas em um único saco de enriquecimento (Estados Unidos da América, 2002). 

2.2.8 Enriquecimento secundário em caldo Fraser (FB) e Plaqueamento/isolamento 

Antes de iniciar o processo de inoculação certifique-se que os suplementos adequados 

foram acrescentados ao Caldo FB, no caso seria acrescentar 2 ml de solução de citrato de 

ferro/amônio a 5% para cada 200 ml de caldo Fraser. Então transfira 0,1 ± 0,02 mL de Caldo 

UVM para 10 ± 0,5 ml de caldo Fraser. Incube os tubos contendo Caldo FB inoculados a 35 ± 

2°C por 26 ± 2 horas. Depois da incubação, examine o Caldo FB para presença potencial de 

L. monocytogenes por meio da avaliação visual do caldo, buscando escurecimento devido à 

hidrólise de esculina (Estados Unidos da América, 2002). 
Se houver qualquer grau de evidência de escurecimento do caldo FB após 26 ± 2 

horas, assepticamente (usando obrigatoriamente luvas) pipete 1 ± 0,02 ml de caldo FB em 

uma placa contendo Ágar MOX (Oxford Modificado). Semeie, usando uma alça a superfície 

da placa de MOX com o inoculado de FB. Incube a placa de MOX a 35 ± 2°C por, no 
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mínimo, 24 horas. Se não houver evidência de escurecimento do caldo FB, então incube 

novamente o caldo FB a 35 ± 2°C até que se atinja o tempo total de incubação de 48 ± 2 horas. 

Então após o período total de incubação, reexamine o caldo FB para evidência de 

escurecimento. Se houver evidência de qualquer grau de escurecimento, faça o mesmo 

procedimento descrito anteriormente semeando o inócuo de FB nas placas de MOX. Se não 

houver nenhuma evidência de escurecimento de FB, e não houver nenhuma colônia suspeita 

nas placas de MOX, a amostra será considerada negativa para L. monocytogenes (Estados 

Unidos da América, 2002). 

Após o período de incubação das placas de MOX, examine e selecione as colônias 

suspeitas (costumam ser pequenas de aproximadamente 1 mm e são cercadas por uma área de 

escurecimento devido à hidrólise da esculina). Após selecionar as colônias, faça a semeadura 

para placas de Ágar com Camada de Sangue de Cavalo (HL). Então incube a placa de HL a 

35 ± 2°C por 22 ± 4 horas (Estados Unidos da América, 2002). 

Com término da incubação, examine a(s) placa(s) de HL contra a luz e procure 

colônias translúcidas cercadas por uma pequena área de beta-hemólise. Se pelo menos uma 

colônia suspeita for claramente isolada, prossiga para o teste de confirmação. Mantenha todas 

as placas de HL contendo colônias suspeitas (à temperatura ambiente ou sob refrigeração) até 

que se conclua o teste de confirmação. Se houver colônias suspeitas ou crescimento beta-

hemolítico nas placas de HL, mas se essas não forem claramente isoladas, ressemeie as 

colônias suspeitas de maneira representativa para uma ou mais placas HL frescas e incube 

novamente, numa última tentativa de se obter um isolamento nítido das colônias suspeitas 

(Estados Unidos da América, 2002). 

2.2.9 Procedimentos de Confirmação 

Segundo Estados Unidos da América (2002), a identificação confirmada de L. 

monocytogenes é realizada por testes preliminares de confirmação, seguidos por testes 

bioquímicos. 

a) Testes Preliminares de Confirmação para Listeria spp. 

Conforme Estados Unidos da América (2002) primeiramente se faz a inoculação de 

meios de cultura  

Use uma colônia isolada do HL apenas para inocular, adequadamente, uma alíquota de 

caldo BHI. Além disso, os meios de cultura necessários para inoculação de sistemas de testes 

bioquímicos (exemplo: Ágar HL, Caldo BHI, Ágar TSA-SBA ou equivalente, devem ser 

inoculados a partir da mesma colônia ou crescimento da qual se fez a subcultura daquela 
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colônia. No mínimo uma colônia deve ser confirmada. Se a primeira colônia do HL suspeita 

selecionada não confirmar a presença de L. monocytogenes, deve-se buscar a confirmação em 

outras colônias do HL suspeitas, se disponível, até que no mínimo três isolados provenientes 

da porção de teste não confirmem sua presença. Então incube o caldo BHI entre 18-25°C por 

16-18 horas e prossiga para o teste de movimento de rotação (Estados Unidos da América, 

2002). 

Após o término da incubação, a partir de uma alíquota do caldo BHI prepare uma 

lâmina de base úmida. Nessa análise recomenda-se o uso de um microscópio de contraste de 

fase. Usando uma objetiva de imersão a óleo com aumento de 100 vezes, analise a amostra, 

verificando se há pequenos bastões que exibem um movimento ativo de ponta a ponta de 

rotação/giro, uma característica da Listeria ssp. (Estados Unidos da América, 2002). 

Se a morfologia e a motilidade da célula não forem características da Listeria spp. e a 

cultura parecer pura, notifique a amostra como negativa para L monocytogenes. No caso da 

morfologia celular for típica, se a motilidade em rotação for evidente e a cultura parecer pura, 

realize a confirmação bioquímica (Estados Unidos da América, 2002). 

b) Testes bioquímicos 

Os dois sistemas de testes comercialmente disponíveis (MICRO-ID® Listeria ou 

api®-Listeria) podem ser usados, ficando a escolha segundo a preferência do laboratório. 

Todos os procedimentos descritos a seguir nos dois sistemas de testes bioquímicos são de 

acordo com Estados Unidos da América (2002).  

b.1) Sistema de teste para Listeria MICRO-ID® 

i.  Os procedimentos a serem feitos deverão seguir as instruções do fabricante 

para inoculação e interpretação do painel de teste. 

ii.  O ágar TSA-YE, BHI, TSA-SBA ou HL inoculado e incubado 18-25°C por 16-

18 horas. La pode ser usado para preparar a suspensão com o material a ser 

usado paia inoculação. Todo crescimento no ágar de escolha deve representar o 

mesmo clone 

iii.  No mínimo um controle positivo de L. monocytogenes deve ser analisado 

juntamente com isolados da amostra. 

b.2) Sistema de teste api®-Listeria 

i. Os procedimentos a serem feitos deverão seguir as instruções do fabricante para 

inoculação e interpretação do painel de teste. 
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ii. O ágar TSA-YE, BHI, TSA-SBA ou HL podem ser usados para preparar a 

suspensão contendo o material a ser inoculado. Todo crescimento no ágar de 

escolha deve representar o mesmo clone. 

iii. As culturas identificadas pelo api®Listeria como L. monocytogenes / innocua 

devem ser posteriormente caracterizadas por meio do sistema de teste baseado 

no RNA ribossômico. 

iv. No mínimo um controle positivo de L. monocytogenes deve ser analisado 

juntamente com isolados da amostra. 

 

Segundo Holt et al. (1994) e Ryser e Donnelly, (2001); citados por  Silva et al. (2010), 

as bactérias do gênero Listeria são definidas como pequenos bastonetes Gram positivos, sem 

produção de esporos, catalase positivos e não produtores de gás sulfídrico (H2S). Crescem 

numa ampla faixa de temperatura de 1 a 45ºC, com temperatura ótima entre 30-37ºC. 

Classificam-nas como psicrotolerantes, em função da capacidade de se multiplicar em 

temperaturas de refrigeração. 

Dentre as espécies de Listeria, L. monocytogenes é inquestionavelmente patogênica 

para o homem. É encontrada em várias espécies de mamíferos, aves, peixes, anfíbios e 

insetos, na maioria dos casos portadores assintomáticos que liberam a bactéria nas fezes, sem 

apresentar sintomatologia (Silva et al., 2010). 

Listeriose é a denominação de um grupo geral de desordens causadas por L. 

monocytogenes, que incluem septicemia, meningite, encefalite, meningoencefalite, infecção 

cervical e intra-uterina em gestantes (podendo provocar aborto). Outros danos podem ocorrer 

como endocardite, lesões granulomatosas no fígado e outros órgãos, abcessos internos e 

externos, lesões na pele na forma de pápulas e pústulas. Essas desordens são comumente 

precedidas de sintomas similares ao da gripe, com febre persistente. Sintomas como náusea, 

vômitos e diarréia podem preceder ou acompanhar as manifestações mais graves da doença 

(Silva et al., 2010). 

A taxa de letalidade varia de 11% para adultos menores de 40 anos a 63% para 

maiores de 60 anos. Quando ocorre a septicemia, a taxa é de 50% e com meningite pode 

chegar a 70%. Os principais grupos suscetíveis são gestantes, fetos e indivíduos 

imunossuprimidos. O período de incubação é variável, podendo ser de três a setenta dias após 

a exposição ao alimento contaminado. A ocorrência no Brasil é subdiagnosticada e 

subnotificada, e as infecções assintomáticas provavelmente ocorrem em todas as idades, tendo 

maior importância na gravidez (Silva et al., 2010). 
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2.3 PESQUISA DE SALMONELLA  

Ocorre em três fases: Pré-enriquecimento, enriquecimento seletivo e isolamento 

(Brasil, 2003). 

Para a fase de pré-enriquecimento realizam-se os seguintes passos: Pesar 25 ± 0,2 

gramas ou pipetar 25 ± 0,2 ml do alimento e adicionar esse conteúdo ao saco “stomacher” 

estéril e identificado. Posteriormente, completar o conteúdo do saco “stomacher” com 225 ml 

de água peptonada tamponada 1% e homogeneizar por aproximadamente 60 segundos em um 

aparelho de “stomacher”. A diluição formada é a de 10-1. Deixar a amostra processada e 

homogeneizada por cerca de uma hora em temperatura ambiente. Após essas etapas, incubar a 

36 ± 1° C por, no mínimo, 16 horas e, no máximo, 20 horas. Passado esse período, tem inicio 

a fase de enriquecimento seletivo (Brasil, 2003). 

Na fase de enriquecimento seletivo há a inoculação de 1 ml da diluição 10-1 (amostra 

pré-enriquecida), inoculando com uma pipeta automática usada pra material contaminado com 

ponteira estéril em um tubo contendo 10 ml de Caldo Rappaport Vassiliadis, como mostra a 

figura 2, e pipetando 1 ml dessa diluição adicionando num outro tubo contendo 10 ml de 

Caldo Selenito Cistina. Incubar os tubos a 41 ± 0,5°C por 24-30 horas (Brasil, 2003). 
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Figura 2 - Inoculação de 1 ml de uma amostra em um tubo contendo o caldo Rappaport 
Vassiliadis 

Fonte: Arquivo pessoal / Jerônimo Fortes 

 
O Caldo Selenito cistina possui o agente inibidor selenito de sódio que atua inibindo 

os coliformes e enterococos. Já o Caldo Rappaport Vassiliadis apresenta verde malaquita e 

cloreto de magnésio que, associados à temperatura e o período de incubação, atuam como 

agentes seletivos para bactérias gram-negativas, enquanto a presença de peptona de farinha de 

soja estimula o crescimento de Salmonella (Brasil, 2003). 

A fase de isolamento é caracterizada pela repicagem da solução contida nos tubos de 

enriquecimento em superfície previamente seca de placas de petri contendo o ágar Verde 

Brilhante Vermelho de Fenol Lactose Sacarose (ágar BPLS) com auxílio da alça estriando-a 

de forma a se obter colônias isoladas. Então a partir da placa de ágar BPLS serão formadas 

duas placas, uma placa originada do caldo Rappaport Vassiliadis e outra do caldo Selenito 

Cistina. As placas devem ser incubadas invertidas, a 36 ± 1°C por 18 a 24 horas. Após esse 

período, deve-se realizar a leitura das placas, a fim, de se verificar colônias típicas de 

Salmonella. Nos meios BPLS as colônias apresentam-se incolores ou de cor rosada, entre 
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translúcidas a ligeiramente opacas. Quando rodeadas por microrganismos fermentadores de 

lactose, podem apresentar-se de cor verde-amarelada (IN 62, 2003). 

Depois da observação de colônias típicas de Salmonella, sugere-se-repicá-las em meio 

seletivo para a verificação de sua pureza e para posteriormente utilização em testes 

bioquímicos confirmativos. Para verificação da pureza, deve-se retirar uma colônia mais 

isolada possível da placa suspeita (figura 3) e repicá-la novamente em uma nova placa de 

Ágar BPLS esperando-se por mais 18 a 24 horas para fazer a leitura (IN 62, 2003). 

Figura 3 - Placa de Ágar BPLS com colônias suspeitas de Salmonella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal / Jerônimo Fortes 

 

Os testes bioquímicos utilizados rotineiramente no LAMAL são a urease (Salmonella 

negativa), reações em Ágar TSI (Salmonella consome a glicose e não consome a lactose e 

nem a sacarose, produzindo assim, uma coloração rósea intensa no bisel e escura no fundo do 

tubo devido à produção de ácido sulfídrico H2S) e a desaminação da fenilalanina (Salmonella 

negativa) (IN 62, 2003). 
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De acordo com Brasil (2003), podem ser feitos outros testes; são eles: a 

descarboxilação da lisina (Salmonella positiva), prova da oxidase (Salmonella negativa), e 

reação de Voges-Proskauer-VM/VP (Salmonella negativa). Com exceção da prova de 

oxidase, todos os outros testes bioquímicos devem ser incubados a 36 ± 1°C por 24 horas para 

assim, obter o resultado dos mesmos.  

Após todos os testes bioquímicos, com os resultados indicando uma possível presença 

de Salmonella spp, é realizado o teste de reação sorológica frente ao anti-soro equivalente “O” 

que acontece da seguinte forma: Em uma lâmina de vidro ou placa de petri é depositada, 

separadamente, uma gota de solução salina 2% e outra de soro anti- Salmonella polivalente 

“O”. Em seguida, ocorre o acréscimo de uma colônia suspeita ao teste. Após isso, deve-se 

movimentar de formar circular o teste, a fim de misturar todos os reagentes. A leitura do teste 

ocorre pela colocação da lâmina ou placa sobre uma superfície escura e posterior classificação 

como positiva, quando ocorre uma reação de aglutinação na mistura, ou negativa, quando não 

ocorre nenhuma reação. A interpretação e expressão do resultado se dá pela utilização do 

termo “Presença/25 g ou ml” ou “Ausência/25 g ou ml” (IN 62, 2003). 

De acordo com Silva et al. (2010), a Salmonella é uma bactéria da família 

Enterobacteriaceae, definida como bastonetes Gram negativos não esporogênicos, anaeróbios 

facultativos e oxidase negativos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2005); citada por Silva et al. (2010), a Salmonella é o principal agente de doenças 

transmitidas por alimentos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.  

Conforme Eduardo et al. (2003); citado por Silva et al. (2010), o Centro de Vigilância 

Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE) informou que entre 1999 e 2003 foram 

notificados 459 surtos de diarréia com etiologia identificada, sendo 325 surtos por bactérias, 

dentre esses, 140 devido à contaminação por Salmonella, envolvendo 3001 pacientes. 

Segundo WHO (2005); citada por Silva et al. (2010), informa que os principais 

sintomas de salmonelose são, diarréia, febre, cefaléia, cólica abdominal e costumam durar de 

quatro a sete dias. De acordo com Silva et al. (2010), a Salmonella typhimurium é um dos 

principais sorotipos isolados em casos esporádicos ou surtos no Brasil e está associada a 

meningites, especialmente em crianças. Isso representa um risco para a população que 

consome alimentos contaminados por ela devido ao seu potencial invasivo e, portanto, 

eminentemente patogênico. 

Segundo (WHO, 2005) e a Food and Drug Administration (FDA/CFSAN, 2005); 

citadas por Silva et al. (2010), o principal habitat das salmonelas é o trato intestinal de 

humanos e animais. Apresentam uma ampla ocorrência em animais e no ambiente, sendo que 



19 

 

as principais fontes são a água, o solo, as fezes de animais, os insetos e as superfícies de 

equipamentos e utensílios de fábricas e cozinhas. 

De acordo com WHO (2005), citada por Silva et al. (2010), informa que as principais 

formas de contrair uma salmonelose são através da ingestão de alimentos contaminados de 

origem animal, principalmente a carne bovina, de aves, ovos e o leite. Os produtos de origem 

vegetal também podem transmitir a doença quando, por exemplo, estão contaminados com 

esterco. A presença de Salmonella em pescados também é uma realidade. O período de 

incubação da Salmonella pode variar de 12 a 72 horas após o consumo do alimento 

contaminado  

2.4 VERIFICAÇÃO DO NÚMERO MAIS PROVÁVEL (NMP) DE COLIFORMES TOTAIS E 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

2.4.1 Em alimentos 

De acordo com Brasil (2003), realiza-se em dois testes. Primeiro o presuntivo e 

posteriormente o confirmativo para verificar o número mais provável (NMP) de coliformes 

totais e coliformes termotolerantes em alimentos 

No primeiro deve-se inocular 1 ml da diluição 10-1 em cada tubo de uma série de três 

tubos contendo Caldo Lauril sulfato de sódio. Após isso, proceder pela adição de 1 ml da 

diluição 10-2 para cada tubo da segunda série de três tubos e 1 ml da diluição 10-3 para cada 

tubo da terceira série de 3 tubos. Incubar os tubos a 36 ± 1°C por 24 a 48 horas. Após esse 

tempo, a leitura deve acontecer observando uma trinca de cada vez. A suspeita de coliformes 

é evidenciada pela formação de gás no tubo de Durhan, presente de forma invertida no 

interior do tubo contendo Caldo Lauril sulfato de sódio, e turvamento do caldo. Anotar a 

quantidade de tubos positivos em cada trinca (Brasil, 2003). 

No segundo teste (confirmativo) para coliformes totais, deve-se transferir, com auxilio 

de uma alça, uma gota de todos os tubos positivos de Caldo Lauril sulfato para tubos 

contendo Caldo Verde Brilhante Bile 2% lactose (VBBL). Incubar os tubos a 36 ± 1°C, por 

24 a 48 horas. A confirmação de coliformes totais é verificada pela formação de gás no tubo 

de Durhan, presente de forma invertida no interior do tubo contendo caldo verde brilhante bile 

2% lactose, e turvamento do mesmo. Anotar a quantidade de tubos positivos em cada diluição 

(Brasil, 2003). 

Para a confirmação dos coliformes termotolerantes, repica-se, com auxilio de uma 

alça, uma gota de todos os tubos positivos de Caldo Lauril sulfato de sódio para tubos 
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contendo Caldo EC. A figura 4 ilustra, à esquerda, um tubo de caldo Lauril positivo para 

suspeita de coliformes, e, à direita, um tubo contendo o Caldo EC, no qual será passada uma 

gota do inóculo do tubo positivo no teste presuntivo. Incubar os tubos a 45 ± 0,2°C, por 24 a 

48 horas (Brasil, 2003). 

Figura 4 - Tubo de caldo Lauril com formação de gás (esquerda) 
e tubo de caldo EC (direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Jerônimo Fortes 

A presença de coliformes termotolerantes é confirmada pela formação de gás no tubo 

de Durhan, presente de forma invertida no interior do tubo contendo caldo EC, e turvamento 

do caldo. Anotar a quantidade de tubos positivos em cada diluição (Brasil, 2003). 

A partir da combinação de números correspondentes aos tubos que apresentaram 

resultado positivo em cada um dos testes confirmativos (coliformes totais e termotolerantes), 

verifica-se o número mais provável, como mostra a tabela 1 de NMP (Blodgett, 2003). 

Expressar o valor encontrado em NMP/g ou ml (Brasil, 2003). 
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Tabela 1- Número Mais Provável por grama ou ml, para séries de 3 tubos com inóculos de 

0,1, 0,01 e 0,001 g ou ml e respectivos intervalos de confiança 95%. 

Número de tubos positivos NMP/g ou ml Intervalo de confiança (95%) 

0,1 0,01 0,001   Inferior Superior 
0 0 0 <3,0 - - 9,5 
0 0 1 3 0,15 9,5 
0 1 0 3 0,15 11 
0 1 1 6,1 1,2 18 
0 2 0 6,2 1,2 18 
0 3 0 9,4 3,6 38 
1 0 0 3,6 0,17 18 
1 0 1 7,2 1,3 18 
1 0 2 11 3,6 38 
1 1 0 7,4 1,3 20 
1 1 1 11 3,6 38 
1 2 0 11 3,6 42 
1 2 1 15 4,5 42 
1 3 0 16 4,5 42 
2 0 0 9,2 1,4 38 
2 0 1 14 3,6 42 
2 0 2 20 4,5 42 
2 1 0 15 3,7 42 
2 1 1 20 4,5 42 
2 1 2 27 8,7 94 
2 2 0 21 4,5 42 
2 2 1 28 8,7 94 
2 2 2 35 8,7 94 
2 3 0 29 8,7 94 
2 3 1 36 8,7 94 
3 0 0 23 4,6 94 
3 0 1 38 8,7 110 
3 0 2 64 17 180 
3 1 0 43 9 180 
3 1 1 75 17 200 
3 1 2 120 37 420 
3 1 3 160 40 420 
3 2 0 93 18 420 
3 2 1 150 37 420 
3 2 2 210 40 430 
3 2 3 290 90 1000 
3 3 0 240 42 1000 
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Número de tubos positivos NMP/g ou ml Intervalo de confiança (95%) 

0,1 0,01 0,001   Inferior Superior 
3 3 1 460 90 2000 
3 3 2 1100 180 4100 
3 3 3 >1100 420 - - 

Fonte: Bacteriological Analytical Manual (Blodgett, 2003) 
 

Nota: Para obter o NMP/g ou mL, para séries de 3 tubos, com inóculos de 1,0, 0,1 e 0,01 g ou 

mL, e respectivos intervalos de confiança 95%, dividir por 10 os valores da Tabela 1 

correspondente ao arranjo de tubos positivos obtido na análise (Brasil, 2003). 

2.4.2 Água e gelo 

De acordo com Brasil (2003), realiza-se em dois testes. Primeiro o presuntivo e 

posteriormente o confirmativo para verificar o número mais provável (NMP) de coliformes 

totais e coliformes termotolerantes na água e gelo. 

No presuntivo deve-se homogeneizar a amostra de água e no caso do gelo, deixar 

descongelar no próprio recipiente, sob refrigeração, e após isso homogeneizar. Passada essa 

etapa, adicionar 10 ml da amostra em cada tubo de uma série de 3 tubos contendo caldo Lauril 

sulfato de sódio, 1 ml da amostra em cada tubo da segunda série de 3 tubos e 0,1 ml da 

amostra em tubo da terceira série de 3 tubos. Incubar os tubos a 36 ± 1°C por 24 a 48 horas. 

Após esse tempo, a leitura deve acontecer observando uma trinca de cada vez. A suspeita de 

coliformes é evidenciada pelo turvamento do meio e a formação de gás no tubo de Durhan, 

presente de forma invertida no interior do tubo contendo caldo Lauril sulfato de sódio. Anotar 

a quantidade de tubos positivos em cada trinca (Brasil, 2003). 

Os testes e procedimentos para confirmação de coliformes totais e de coliformes 

termotolerantes na água e no gelo são feitos identicamente aos feitos em alimentos. 

A partir da combinação de números correspondentes aos tubos que apresentaram 

resultado positivo em cada um dos testes confirmativos (coliformes totais e termotolerantes), 

verifica-se o número mais provável, como mostra a tabela 2 de NMP (Blodgett, 2003). 

Expressar o valor encontrado em NMP/100 ml (Brasil, 2003). 
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Tabela 2 - Número Mais Provável por 100 ml, para séries de 3 tubos com inóculos de 10 ml, 

1,0 ml e 0,1 ml, e respectivos intervalos de confiança 95%. 

Número de tubos positivos NMP/100 ml Intervalo de confiança (95%) 

10 1 0,1   Inferior  Superior  
0 0 0 <3,0 - -  9,5 
0 0 1 3,0 0,15 9,5 
0 1 0 3,0 0,15 11 
0 1 1 6,1 1,2 18 
0 2 0 6,2 1,2 18 
0 3 0 9,4 3,6 38 
1 0 0 3,6 0,17 18 
1 0 1 7,2 1,3 18 
1 0 2 11 3,6 38 
1 1 0 7,4 1,3 20 
1 1 1 11 3,6 38 
1 2 0 11 3,6 42 
1 2 1 15 4,5 42 
1 3 0 16 4,5 42 
2 0 0 9,2 1,4 38 
2 0 1 14 3,6 42 
2 0 2 20 4,5 42 
2 1 0 15 3,7 42 
2 1 1 20 4,5 42 
2 1 2 27 8,7 94 
2 2 0 21 4,5 42 
2 2 1 28 8,7 94 
2 2 2 35 8,7 94 
2 3 0 29 8,7 94 
2 3 1 36 8,7 94 
3 0 0 23 4,6 94 
3 0 1 38 8,7 110 
3 0 2 64 17 180 
3 1 0 43 9 180 
3 1 1 75 17 200 
3 1 2 120 37 420 
3 1 3 160 40 420 
3 2 0 93 18 420 
3 2 1 150 37 420 
3 2 2 210 40 430 
3 2 3 290 90 1000 
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Número de tubos positivos NMP/100 ml Intervalo de confiança (95%) 

10 1 0,1   Inferior  Superior  
3 3 0 240 42 1000 
3 3 1 460 90 2000 
3 3 2 1100 180 4100 
3 3 3 >1100 420 - -  

Fonte: Bacteriological Analytical Manual (Blodgett, 2003) 

 

De acordo com Silva et al. (2010), o grupo de coliformes termotolerantes, comumente 

chamados de coliformes fecais, é um subgrupo dos coliformes totais, restrito aos membros 

capazes de fermentar a lactose em 24 horas a 44,5-45,5°C, com a produção de gás. Essa 

definição objetivou, em princípio, selecionar apenas as enterobactérias originárias do trato 

gastrintestinal (Escherichia coli), contudo, sabe-se atualmente que várias cepas Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter agglomerans, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae e 

Citrobacter freundii pertencem ao grupo, mesmo não tendo origem fecal. 

Segundo Silva et al. (2010), a E. coli é a principal representante desse grupo, contudo, 

também faz parte do grupo de coliformes totais. Seu habitat natural é o trato intestinal de 

animais de sangue quente, embora também possa ser introduzida nos alimentos através de 

fontes não fecais. 

Os altos valores de E. coli, coliformes termotolerantes, coliformes totais ou 

enterobactérias em alimentos não são considerados indicadores de contaminação fecal, 

atualmente. As razões para isso são: Escherichia coli, coliformes termotolerantes, coliformes 

totais ou enterobactérias podem ser encontrados no ambiente, e não só no trato intestinal de 

animais de sangue quente, esses microrganismos podem fazer parte também da microbiota 

residente nos ambientes de manufatura de alimentos, caso a limpeza não seja adequada. A 

última razão é que várias cepas de E. coli, coliformes ou enterobactérias podem crescer em 

alimentos refrigerados. Atualmente, o que se aceita a respeito das Enterobactérias e 

coliformes é que ambos participam como indicadores das condições de higiene dos processos 

de fabricação, pois, são inativados pelos sanitizantes padrões utilizados pela indústria. A 

Escherichia coli indica a contaminação fecal em alimentos “in natura”, mas não em alimentos 

processados (Silva et al., 2010). 
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2.5 CONTAGEM PADRÃO DE MICRORGANISMOS MESÓFILOS AERÓBIOS ESTRITOS E 

FACULTATIVOS VIÁVEIS 

O procedimento começa retirando 1 ml com uma pipeta da diluição 10-1 e semeando 

em uma placa de petri estéril. Então, adicione de 15 a 20 ml de Ágar padrão para contagem 

(PCA), derramando o meio de cultura do tubo direto na placa. Feito isso, homogeneíze 

manualmente a placa contendo o Ágar com o inóculo movendo-os na forma de um “oito” e 

deixe solidificando em superfície plana. Após solidificar, incube a(s) placa(s) invertida(s) a 36 

± 1° C por 48 horas. Passado esse tempo, realizar a contagem das colônias nas placas e 

multiplicar o resultado de cada placa por 10 para restabelecer a diluição 100 ou integral. As 

colônias apresentam-se com coloração branca, e forma e tamanho variável, podendo ser 

contadas a olho nu, ou com o auxílio de uma lupa especial, que é ilustrada na figura 5. 

Expressar o resultado em UFC/g ou ml (Brasil, 2003). 

Figura 5 - Lupa para contagem de mesófilos aeróbios 

 

Fonte: Arquivo pessoal / Jerônimo Fortes 

 

De acordo com Silva et al. (2010), a contagem total de mesófilos aeróbios em placas, 

também denominada Contagem Padrão em Placas, é o método mais utilizado como indicador 

geral de populações bacterianas em alimentos. Não diferencia tipos de bactérias, sendo 

utilizadas para se obter informações gerais sobre a qualidade de produtos, práticas de 

manufatura, matérias-primas utilizadas, condições de processamento, manipulação e 
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principalmente, tempo de prateleira. Dependendo da situação, pode ser útil na avaliação da 

qualidade, pois, o aumento no n° de bactérias pode indicar deficiências na sanitização ou falha 

no controle do processo e/ou dos ingredientes. 

2.6 CONTAGEM  DE CLOSTRIDIUM SULFITO REDUTORES E CLOSTRIDIUM PERFRIGENS 

Semear 1 ml da diluição 10-1 em uma placa de Petri estéril e adicionar 15 a 20 ml de 

ágar sulfito polimixina sulfadiazina (SPS). Homogeneizar e esperar solidificar em superfície 

plana. Após isso, acrescentar mais 15 ml do Ágar SPS, homogeneizar manualmente o 

conteúdo da placa movendo-a na forma de um 8 e esperar secar em superfície plana. Após 

isso, adicionar mais 15 a 20 ml de Ágar SPS, homogeneizar e esperar secar novamente. Tal 

repetição é necessária, a fim, de estabelecer um meio mais anaeróbico para favorecer o 

possível crescimento desse tipo de bactéria. Incubar a placa, sem inverter, em jarra de 

anaerobiose a 46 ± 1° C por 18 a 24 horas. Passado esse período, realizar a contagem das 

colônias na placa e multiplicar o resultado obtido por 10 para retornar a diluição padrão ou 

inicial. As colônias de Clostridium sulfito redutores são negras e de tamanho variável de 1 a 3 

mm. Expressar o resultado em UFC/g (Brasil, 2003). 

Conforme Prates et al. (2008), o gênero Clostridium é composto por várias espécies, e 

cada uma delas é caracterizada por possuir um conjunto de fatores de virulência distinto. 

Dentre essas espécies, destaca-se o grupo dos clostrídios sulfito-redutores, que se 

caracterizam por reduzir o sulfito a sulfeto de hidrogênio (H2S) a 46ºC. Sua aplicação na 

análise de alimentos é oferecer uma indicação simples e rápida da potencial presença de 

Clostridium perfringens e Clostridium botulinum, duas espécies capazes de causar Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA) e que também reduzem o sulfito a sulfeto a 46°C. Dentre 

os alimentos mais freqüentemente associados à toxinfecções alimentares causadas por esses 

microrganismos estão os produtos cárneos, incluindo embutidos como salsichas e lingüiças. 

Além de uma distribuição ampla pelos diversos ambientes, umas das características 

mais marcantes do Clostridium perfringens é a capacidade de crescer ativamente em altas 

temperaturas, com máximo de 50°C, ótima na faixa de 43 a 47 °C e tempo de geração de 

apenas 10 minutos a 45°C. Em baixas temperaturas, ao contrário, as células vegetativas são 

muito sensíveis, com temperatura mínima de crescimento relatada entre 12 e 15ºC. As cepas 

da espécie são classificadas em cinco tipos, dependendo da(s) toxina(s) produzida(s): A, B, C, 

D e E (Silva et al., 2010). 

O Clostridium perfringens tipo A é a cepa que causa a maioria das doenças 

transmitidas por alimentos provocadas por esse grupo de bactérias. A doença acontece pela 
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ação da enterotoxina chamada CPE (C. perfringens enterotoxina), produzida no intestino do 

hospedeiro após a ingestão de um número elevado de células bacterianas. Essa doença 

apresenta os seguintes sintomas: Cólica abdominal, diarréia, náusea,vômitos e febre. O 

período de incubação chega até 24 horas e a infecção dura de 24 horas a duas semanas (Silva 

et al., 2010). 

2.7 CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS  

Realiza-se inoculando 0,1 ml da diluição10-1 em uma placa de petri estéril. Então, 

acidifica-se o até pH 3,5 por meio da adição de 0,3 ml (normalmente pipetando três gotas) de 

solução de ácido tartárico 10% para inibir o crescimento da maioria das bactérias presentes no 

alimento, e assim, selecionar apenas os fungos. Posteriormente, acrescente 20 ml de ágar 

batata glicose 2% e homogeneíze manualmente o conteúdo da placa movendo-a na forma de 

um “8” e deixe até solidificar em superfície plana. Incubar a placa invertida a 25 ± 1° C, por 

cinco a sete dias (Brasil, 2003) 

Transcorrido esse período, realize a contagem das colônias presentes na placa e 

multiplique o resultado por 10 para restabelecer a diluição 100 ou integral e depois por 10 

novamente para retornar a quantidade padrão, pois foi utilizado apenas 0,1 ml da amostra. As 

colônias apresentam-se de forma, tamanho e coloração variável. Expressar o resultado em 

UFC/g ou ml (Brasil, 2003) 

Os bolores e leveduras constituem um grupo de microrganismos, a maioria originária 

do solo ou do ar. São capazes de assimilar qualquer fonte de carbono oriunda de alimentos. 

Também são capazes de utilizar as fontes de nitrogênio (amônia, nitrato e nitrogênio 

orgânico). Já as leveduras de maneira geral, são mais exigentes. Muitas são incapazes de 

assimilar nitrato e carboidratos complexos, e exigem vitaminas. Outras como 

Zygosaccharomyces bailli, por exemplo, não conseguem utilizar a sacarose como única fonte 

de carbono. Essas exigências e deficiências, de certa forma, limitam o número de alimentos  

susceptíveis à deterioração por leveduras (Silva et al., 2010). 

Os bolores deteriorantes, como quase todos os outros fungos filamentosos, exigem 

oxigênio para o crescimento, podendo ser considerados aeróbios estritos. Os bolores 

apresentam uma preferência por alimentos mais sólidos, onde na superfície há facilidade na 

captação do oxigênio. Já as leveduras, ao contrário, preferem alimentos líquidos, pois, são 

unicelulares e se dispersam mais facilmente em líquidos (Silva et al., 2010). 

Os fungos infecciosos raramente são associados aos alimentos, porém, certas 

leveduras de origem alimentar podem desencadear reações alérgicas e alguns bolores podem 
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provocar infecções em indivíduos imunodeprimidos. Alguns fungos, como o Aspergillus, 

Fusarium e o Penicillium podem produzir micotoxinas capazes de provocar toxinfecções 

(Silva et al., 2010). 

2.8 CONTAGEM DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASE POSITIVA 

Para produtos destinados ao comércio no MERCOSUL, a contagem final se referirá 

apenas a Staphylococcus coagulase positiva e acontecerá da maneira ser descrita a seguir (IN 

62, 2003). 

Utilize 0,1 ml da diluição 10-1 e inocule na superfície seca do Ágar Baird-Parker com 

emulsão de gema de ovo a 50% presente em uma placa de petri estéril. Espalhar o inóculo, 

estriando cuidadosamente por toda superfície do meio com o auxilio de uma alça de Drigalski 

ou tubo estéril (como mostra a figura 6) até sua completa absorção. Incubar a placa invertida 

a 36 ± 1°C por 30-48 horas (Brasil, 2003). 

Figura 6 - Placa de Ágar Baird-Parker com inóculo espalhado na superfície  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal / Jerônimo Fortes 
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Após esse tempo, realizar a contagem das colônias típicas, que são aquelas que 

apresentam coloração negra e brilhante com anel opaco, rodeadas por halo claro ou 

transparentes, e atípicas, que são acinzentadas ou negras brilhantes sem halo ou com apenas 

um dos halos. Caso a placa apresente apenas colônias típicas multiplique o resultado obtido 

por 10 para restabelecer a diluição 100 ou integral e depois por 10 novamente para retornar a 

quantidade padrão, pois foi utilizado apenas 0,1 ml da diluição 10-1 e utilize todas as colônias 

típicas encontradas para o teste de coagulase (Brasil, 2003). 

Contudo, se for verificado que a placa apresenta colônias típicas e atípicas procede-se 

da seguinte forma: Multiplicam-se, separadamente, os resultados obtidos pela contagem das 

colônias típicas e atípicas por 10 para restabelecer a diluição 100 ou integral e depois por 10 

novamente para retornar a quantidade padrão, pois foi utilizado apenas 0,1 ml da diluição 10-

1. Serão encontrados dois valores, um para colônias típicas e outro para atípicas, daí realiza-se 

o teste da coagulase com todas as colônias típicas e dependendo da quantidade de colônias 

atípicas providencia-se também o teste da coagulase com apenas uma dessas colônias (IN 62, 

2003). 

Figura 7 - Placas de Ágar Baird-Parker com colônias típicas e atípicas de 
Staphylococcus aureus    

 A placa da esquerda mostra algumas colônias típicas, caracterizadas por um halo 
claro ao redor. A placa à direita mostra apenas colônias atípicas. 

 Fonte: Arquvo pessoal / Jerônimo Fortes. 
 

O teste da coagulase é realizado através da seleção de 3 a 5 colônias típicas (figura 7), 

podendo selecionar também a mesma quantidade de colônias atípicas. Semear cada colônia 

para os tubos estéreis contendo 0,3 ml de caldo BHI. Incubar a 36 ± 1°C por 24 horas. Após o 

período de incubação, transferir os 0,3 ml de cada tubo de cultivo em caldo BHI para tubos 
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estéreis contendo 0,3 ml de plasma de coelho. Incubar a 36 ± 1°C por 6 horas. Após isso, 

verificar a formação ou não de coágulos no interior dos tubos. A formação do coagulo é 

considerado resultado positivo no teste e negativo, o contrário (Brasil, 2003). 

Após o teste da coagulase, verificam-se quantas colônias típicas foram positivas e a 

partir daí, há a aplicação do percentual relativo ao número de colônias típicas com o resultado 

da coagulase. Caso a reação de coagulase seja positiva para a colônia atípica deve-se 

considerar 100% das colônias atípicas como coagulase positiva (Brasil, 2003). 

Por exemplo, se em uma placa houver o crescimento de 29 colônias atípicas e após o 

teste da coagulase o resultado for positivo para todas as colônias, e houver mais 4 colônias 

típicas com resultado de 3 positivas no teste de coagulase, o cálculo da contagem total deverá 

ser efetuado da seguinte maneira: 29 * 10 * 10 = 2900 atípicas e positivas no teste de 

coagulase, mais (+) 4 * 10 * 10 = 400 típicas com 75% (3/4) positivas  no teste de coagulase, 

ou seja, o valor verdadeiro de típicas seria (400 * 0,75) = 300 colônias. O valor final de 

colônias de Staphylococcus coagulase positiva seria 2900 + 300 = 3200 colônias (Sousa, 

2010). 

Se o resultado do teste de coagulase das colônias atípicas fosse negativo deverá 

desconsiderar o valor de todas as colônias atípicas, portanto, o valor final seria 300. No caso, 

do crescimento de apenas colônias atípicas na placa deverá desconsiderar o número de 

colônias e informar o resultado como < 1,0 x 100 UFC/g ou ml. Expressar o resultado final na 

forma de X *10y UFC/g ou ml (Sousa, 2010).  

Nota: O símbolo * refere-se ao sinal de multiplicação. 

Conforme Silva et al. (2010), os Staphylococcus aureus são cocos Gram positivos que 

se dividem em mais de um plano, formando um aglomerado celular que lembram um cacho 

de uvas. São anaeróbios facultativos e, como já vimos anteriormente, catalase positivos. Não 

são resistentes ao calor, mas já as toxinas são muito resistentes, suportando tratamentos tão 

severos como a esterilização de alimentos de baixa acidez.  

O reservatório de S. aureus são os animais de sangue quente e os seres humanos, e se 

alojam preferencialmente na garganta, vias nasais, pele e cabelos, por isso, a principal fonte 

de contaminação dos alimentos por esse microrganismo são os manipuladores. Equipamentos, 

superfícies dos ambientes e o úbere inflamado de vacas leiteiras com mastite são outras fontes 

de contaminação. A sintomatologia causada pela intoxicação por S. aureus são náuseas, 

vômitos, cólicas, prostração, pressão baixa e queda de temperatura. Complicações ou morte 

são raras e o individuo, em média, se recupera em dois dias (Silva et al., 2010). 
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2.9 CONTAGEM DE BACILLUS CEREUS  

Inocule 0,1 ml da diluição 10-1 na superfície seca do Ágar manitol gema de ovo 

polimixina (MYP) ou Ágar Cereus (PEMBA) presente em uma placa de petri estéril. Com o 

auxilio de um tubo estéril ou uma alça de Drigalski espalhe o inóculo até o ser absorvido 

completamente pelo meio. Incube a placa invertida a 30 ± 1°C por 30 a 48 horas. Após esse 

período, realize a contagem das colônias. Essas se apresentam com um halo de precipitação 

opaco e meio róseo (Brasil, 2003). 

A partir da identificação das colônias como típicas de Bacillus cereus, realizam-se 

alguns testes bioquímicos como gelatina, glicose, uréia, citrato, VP, manitol e motilidade e 

redução de nitrato. A coloração por Gram também é recomendada (Brasil, 2003). 

O Bacillus cereus apresenta uréia e manitol negativos e o restante positivo. Na 

coloração por Gram, observam-se bastonetes curtos Gram positivos, com extremidades 

quadradas dispostos em cadeia. Outra característica do Bacillus cereus é a hemólise em Ágar 

sangue, daí a inoculação de uma colônia na superfície seca do ágar em questão e posterior 

incubação a 30 +/- 1° C é recomendado como teste. Após a verificação dos resultados, caso 

todos estejam de acordo com as características do Bacillus cereus, deve-se multiplicar o 

resultado obtido pela contagem das colônias por 10 para restabelecer a diluição 100 ou 

integral e depois por 10 novamente para retornar a quantidade padrão, pois foi utilizado 

apenas 0,1 ml da diluição 10-1. Expressar o resultado em UFC/g ou ml (Brasil, 2003). 

Conforme Silva et al. (2010), a presença desse microrganismo em níveis acima do 

permitido pode desencadear um intoxicação alimentar, causada pela ingestão das toxinas 

formadas no alimento. Existem dois tipos de doenças causadas pelas toxinas do B. cereus, e 

são elas: A síndrome diarréica, caracterizada por dores abdominais e diarréia. O período de 

incubação é de oito a 16 horas e o aparecimento dos sintomas ocorre entre 12 e 24 horas. A 

outra doença é a síndrome emética, que provoca náusea e vômito, entre uma e 5 horas após a 

ingestão do alimento contaminado. Contudo, a presença do B. cereus no alimento só 

representa risco à saúde, quando esse atinge populações maiores que 105 células viáveis por 

grama  

Uma característica interessante do B. cereus é o comportamento dos seus esporos, que 

com o cozimento ativa-os, e se a refrigeração não for adequada, esses esporos podem 

germinar e produzir as toxinas, por isso, os alimentos mais freqüentemente envolvidos em 

surtos são os produtos cozidos ou contendo ingredientes cozidos, ricos em amido ou proteínas 

(Silva et al., 2010). Conforme Kotiranta et al. (2000), citado por Paiva et al. (2009), os 
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esporos de B. cereus lhe conferem resistência a altas temperaturas, secagem, e a alguns 

sanitizantes químicos e radiações ionizantes, como a UV, além de contribuir para os processos 

de adesão em superfícies  

A resistência destas bactérias está associada a sua estrutura morfológica, possuindo 

uma região central, onde estão os elementos genéticos, junto com as enzimas necessárias a 

germinação e crescimento inicial do esporo (Paiva et al., 2009). 

3 ANÁLISE FÍSICA QUALITATIVA 

3.1 CISALHAMENTO 

Segundo Oliveira (2011), um dos aspectos para avaliação da qualidade da carne é a 

textura. Os atributos mais importantes para a textura da carne são a maciez, suculência e a 

mastigabilidade. 

Os métodos para a determinação da maciez relativa da carne têm sido acompanhados 

por um elevado grau de erro experimental. Parte deste erro tem sido devido aos dispositivos 

de medição, variação dos animais e dos músculos. Outra parte pode ser atribuída a erros na 

obtenção das amostras. Esses fatos são importantes para elaboração de uma consistente e 

uniforme metodologia para avaliar a textura da carne. Vários métodos para avaliação foram 

criados e cada método incorporou várias técnicas de amostragem. (Kastner ; Henrickson, 

1969). 

A maciez (“tenderness”) pode ser avaliada por medidas físicas da resistência da carne 

cozida à compressão ou cisalhamento. Também pode ser avaliada sensorialmente, a chamada 

maciez sensorial (“sensory tenderness”), resistência à mastigação detectada por provadores. 

Diante das dificuldades que existem para formar e manter uma boa equipe de análise 

sensorial, muitos pesquisadores têm optado pelos testes mecânicos de maciez, como a força 

de cisalhamento (Oliveira, 2011). 

A padronização da textura é um dos principais problemas relacionados à qualidade da 

carne bovina (Koohmaraie, 1994).  

Por isso, a avaliação objetiva da maciez, por métodos mecânicos, vem sendo estudada 

há muitos anos. Para que a avaliação instrumental da textura seja uma ferramenta efetiva nos 

estudos envolvendo a maciez da carne, é necessário minimizar as causas de variação 

envolvidas na análise (Pinto et al., 2010). 



33 

 

O teste mecânico utilizado é o método de Warner-Bratzler (WB). Atualmente é o 

método mais empregado, no qual tem medidas objetivas padronizadas, em que mede a força 

de cisalhamento da carne assada até uma temperatura interna de 70ºC (Oliveira, 2011). 

O protocolo padrão dessa técnica analítica preconiza a utilização de uma lâmina de 

cisalhamento de 1,016mm de espessura (Pinto et al. 2010). O limite aceitável para a carne ser 

classificada como macia é de 4,2 a 4,6 kgf. As carnes que obtiverem valores acima desse 

limite máximo serão consideradas como rígidas (Oliveira, 2011). 

Com caráter apenas acadêmico e de pesquisa, o LAMAL possui os principais 

equipamentos necessários utilizados no método de WB. Basicamente será preciso um forno 

para assar carne, termômetro especial para medir a temperatura interna da carne e um meat 

shear Warner-Bratzler (como mostra figura 8) para medir a força de cisalhamento da carne 

(Oliveira, 2011). 

O processo de avaliação da maciez da carne pelo método WB se inicia colocando os 

pedaços de carne (amostras a serem avaliadas), de preferência cortando em bifes (ex: contra-

filé, músculo Longissimus dorsi) com certa espessura, no forno e espere até atingir a 

temperatura interna da carne de no mínimo 70ºC, para ajudar na obtenção de amostras de 

tamanhos semelhantes. Ao atingir a temperatura desejada retire os pedaços de carne. Então 

pegue os bifes e faça uns toletes (formato cilíndrico, ilustrado na figura 9) até ter uma 

quantidade de amostras de carne desejada (Oliveira, 2011). 

O número de toletes de carne dependerá do espaço amostral do pesquisador e do 

tamanho do bife. Então coloque um tolete de cada vez no meat shear Warner-Bratzler, 

certifique que o aparelho esteja calibrado e ligue. Espere que a amostra de carne seja 

totalmente comprimida então veja o valor da força de cisalhamento expressa em quilogramas 

força (kgf.) e anotar o resultado (Oliveira, 2011). 
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Figura 8 - Meat shear Warner-Bratzler  

 
Fonte: Arquivo pessoal / Prof Rodrigo Vidal Oliveira 

 

Figura 9 - Amostras de carne em formato cilindríco 

 
Fonte:Arquivo pessoal / Prof Rodrigo Vidal Oliveira 
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4 NÚMEROS DE ANÁLISES, TIPOS DE ALIMENTOS E RESULTADOS OBTIDOS 

DURANTE O PERÍODO DE ESTÁGIO NO LAMAL 

Os tipos de alimentos analisados no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da 

Universidade de Brasília (LAMAL) variam bastante. Dentre eles podemos destacar: carcaça 

de frango, sanduíches naturais de vários sabores, pão de queijo, lasanhas, sushi, molho para 

churrasco, carne bovina desossada, geléias, sucos de frutas, requeijão, iorgute natural integral, 

leite pasteurizado, doces e sobremesas tipo caseiro, carpaccio, bacalhau grelhado, maionese, 

etc. 

A quantidade de análises por produto é variável, ou seja, depende do tipo alimento que 

é enviado para análise. 

De acordo com o quadro 1, 860 amostras foram analisadas, e foram feitas 1587 

análises microbiológicas ao longo do período de estágio supervisionado obrigatório, entre 

julho e novembro de 2011. 

 

Quadro 1 - Número de análises microbiológicas realizadas entre os meses de Julho a 

Novembro de 2011 

Análises Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total 
Contagem de Bacilus 

cereus 13 8 5 7 6 39 

Contagem de bolores 
e leverduras 22 30 20 5 24 101 

Contagem de 
Clostridium  

perfrigens e sulfito 
redutores a 46ºC 

19 13 7 3 12 54 

NMP de coliformes 
termotolerantes a 

45°C 
37 46 32 32 38 185 

NMP de coliformes 
totais a 35º C 18 33 26 13 7 97 

Pesquisa de Listeria 
monocytogenes 0 15 30 15 0 60 

Contagem de 
mesófilos aeróbios 

ambientais 
108 140 111 95 102 556 
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Análises Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total 
Contagem de 

mesófilos aeróbios 
em alimentos 

17 25 23 20 37 122 

Pesquisa de 
Salmonella spp. 45 58 32 47 74 256 

Contagem de 
Staphlylococcus 

aureus coagulase 
positiva 

29 32 22 15 19 117 

Total 308 400 308 252 319 1587 

Fonte: Arquivo pessoal / Jerônimo Fortes 

4.1 RESULTADO DA PESQUISA DE LISTERIA MONOCYTOGENES  

A pesquisa de Listeria monocytogenes foi requisitada em 60 amostras. Todas as 

amostram foram de “swabs” coletados de locais como embalagens de salsicha, em máquinas, 

equipamentos e utensílios usados na salsicharia da indústria alimentícia. Em todas as análises 

não foram confirmadas presença de Listeria monocytogenes, evidenciando o 

comprometimento da indústria com o controle de qualidade.  

Duarte et al. (2005), fizeram uma pesquisa de Listeria monocytogenes em queijo de 

coalho produzido e comercializado no estado de Pernambuco. Segundo eles o queijo de 

coalho é um produto típico da região Nordeste, feito artesanalmente em pequenas indústrias, 

na maioria das vezes, produzido com leite cru, sem nenhum cuidado higiênico-sanitário, 

tornando-se um produto susceptível de estar contaminado com microrganismos patogênicos 

dentre estes destacamos a Listeria monocytogenes, Salmonella sp. e microrganismos do grupo 

coliformes. 

Duarte et al. (2005), citam Ryser e Donnelly, (2001), no qual explicam que a não 

detecção da L. monocytogenes, pode estar muitas vezes relacionadas a fatores de estresse 

celular, número inicial relativo de células de L. monocytogenes e Listeria innocua, ou durante 

a seleção das colônias para confirmação bioquímica, passo analítico em que todas as espécies 

se apresentam com características semelhantes, foram selecionadas somente colônias de 

Listeria innocua. 

De acordo com as informações dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC), até a metade do mês de outubro de 2011, o número de mortos nos Estados Unidos 

pelo surto da infecção por Listeria monocytogenes em melões inteiros frescos subiu para vinte 

e cinco enquanto ainda há outras 123 pessoas doentes. Em 1998, 21 pessoas morreram em 
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decorrência de um surto de listeriose relacionado ao consumo de cachorros quentes 

preparados em más condições. Já o surto de 1985 era vinculado a um queijo cremoso tipo 

mexicano, elaborado a partir de leite cru, responsável pela morte de 52 pessoas. As infecções 

por Listeria monocytogenes costumam ocorrer com mais frequência em carnes processadas, 

cachorros quentes, produtos lácteos não pasteurizados (Agência EFE, 2011). 

4.2 RESULTADO DA PESQUISA DE SALMONELLA  

Foram feitas 256 análises para pesquisa de Salmonella, nos mais variados alimentos 

destinados ao consumo podendo destacar a carcaça de frango congelado, lasanhas, bife 

parmegiana, etc. Outros tipos de alimentos que não são destinadas ao consumo humano foram 

analisados, como exemplos a farinha de carne e ossos, farinha de sangue e farinha de vísceras. 

Em todas as análises não foram confirmadas presença de Salmonella.  

Conforme Peresi et al. (1998), surtos de enfermidades transmitidas por alimentos 

causados por Salmonella enteritidis passaram a ser relatados nos Estados Unidos e em vários 

países da Europa, desde o final da década de 70. Na maioria das vezes, esses surtos foram 

relacionados ao consumo de alimentos contendo ovos crus ou semicrus. A Salmonella 

enteritidis, desde então, tem sido caracterizada como o sorotipo e o agente dessas 

enfermidades predominante nesses países.  

Centers for disease Control (1994) informaram, citados por Peresi et al. (1998), que 

nos Estados Unidos, estima-se que, por ano, ocorram cerca de 6,5 milhões de casos de 

infecções e 9.000 óbitos em conseqüência das enfermidades transmitidas por alimentos. no 

período de 1985-93 foram notificados 504 surtos por S. enteritidis, somando 18.195 pessoas 

afetadas, com 1.978 (10,9%) hospitalizações e 62 óbitos (0,34%). 

4.3 RESULTADO DAS VERIFICAÇÕES DOS NÚMEROS MAIS PROVÁVEIS (NMP) DE 

COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES EM ALIMENTOS, ÁGUA E GELO  

A verificação do número mais provável para coliformes totais e termotolerantes 

ocorreu em amostras de diversos alimentos como queijo minas frescal, molho de manteiga 

com cebola, lasanha bolonhesa, etc. Foram feitas também análise em gelo de bar, gelo 

industrial, água da torneira, água da caixa d’água e água de poços artesianos. Foram 

realizadas 97 análises para (NMP) de coliformes totais a 35ºC, sendo que 30 delas em água ou 

gelo. Enquanto para (NMP) de coliformes termotolerantes a 45ºC, realizaram mais análises, 

num total de 185, das quais 31 também foram em água ou gelo. 
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A RDC nº 12 de 2001 não estipula valores limites para o NMP de coliformes totais a 

35ºC, cabendo cada estabelecimento estipular os seus valores de limite aceitáveis. Apenas um 

alimento classificado no grupo dos pratos pronto para o consumo a base de carnes, pescados e 

similares crus obteve o NMP/g de 460,0 para coliformes termotolerantes a 45ºC, sendo que a 

tolerância é de 102 de acordo com a legislação federal (Brasil, 2001). Sendo assim esse 

alimento não estava apto ao consumo. 

4.4 RESULTADO DA CONTAGEM DE BOLORES E LEVERDURAS 

Foram feitas no total 101 análises microbiológicas para a contagem de bolores e 

leverduras. As análises foram principalmente de amostras ambientais e em alimentos em 

menor quantidade. Os valores mais altos encontrados foram em um doce tipo caseiro que teve 

uma contagem de 6,0 x 102 UFC/g. De acordo com a legislação federal (Brasil, 2001), não há 

valores padronizados para a contagem de bolores e leverduras, então cabe cada 

estabelecimento avaliar qual o limite máximo tolerável de UFC/g de bolores cada alimento 

pode atingir. 

4.5 RESULTADO DA CONTAGEM DE BACILLUS CEREUS  

Foram feitas no total 39 análises microbiológicas para a contagem de Bacillus cereus 

em alimentos como sanduíches, pão de queijo, arroz, farofa, feijão, polenta e outros. Em 

nenhuma das análises foi comprovada alguma contagem com valores significativos, e muito 

menos valores próximos ao máximo tolerado pela lei regente (Brasil, 2001), como no caso da 

farofa no qual a tolerância é de 3 x 103 UFC/g. 

Segundo Paiva et al. (2009),.em virtude de suas características, o Bacillus cereus 

contamina facilmente diferentes tipos de alimentos, inclusive os cozidos, com o benefício da 

inativação da microbiota competidora. Contudo, é encontrado comumente em baixos níveis 

nos alimentos inferior a 102 UFC/g, os quais, em termos de saúde pública são considerados 

aceitáveis (Paiva et., 2009). 

Segundo Forsythe (2002), os surtos de intoxicação geralmente estão associados à 

falhas na conservação dos produtos mediante exposição a tempos e temperaturas inadequadas, 

propiciando, assim, que estes microrganismos se multipliquem até níveis significativos 

superiores a 105 UFC/g. Ele, ressalta, que neste caso, o microrganismo não é responsável pela 

patologia e sim as toxinas que este produz (Forsythe, 2002). 
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4.6 RESULTADO DA CONTAGEM DE CLOSTRIDIUM SULFITO REDUTORES E CLOSTRIDIUM 

PERFRINGENS  

Em relação a contagem desses microrganismos, foram feitas análises em amostras de 

casquinha de siri, robalo, ovos de codorna em conserva, sanduíche de peito de peru, entre 

outros alimentos. No total foram feitas 54 análises microbiológicas, na qual todas tiveram 

uma contagem inferior a 1,0 UFC/g.  

4.7 RESULTADO DA CONTAGEM PADRÃO DE MICRORGANISMOS MESÓFILOS AERÓBIOS 

RESTRITOS E FACULTATIVOS VIÁVEIS  

A contagem padrão de mesófilos foi feita a partir de 678 análises, sendo 556 em 

alimentos e 122 em amostras ambientais. Nos mais variados alimentos foram feitas a 

contagem de mesófilos, nos quais podemos citar iscas de frango, muqueca, água da torneira 

entre outros. Enquanto nas amostras ambientais fizeram a contagem a partir de placa 

ambiental da copa, swab da tábua do churrasco, swab da mão de funcionários que manipulam 

os alimentos entre outras amostras.  

Com relação a contagem dos microrganismos mesofilos aeróbios, na legislação federal 

(Brasil, 2001), não há menção de valores de tolerância em qualquer tipo de alimento 

destinado ao consumo humano. Então cabe aos estabelecimentos comerciais e as indústrias 

alimentícias determinarem um valor limite, ou seja, cada um padronizar um valor de 

tolerância de acordo com o que desejam, evitando assim a perda da qualidade do alimento que 

produzem devido a um possível excesso de carga bacteriana presente nos seus produtos.  

4.8 RESULTADO DA CONTAGEM DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASE POSITIVA  

Foram feitas 117 análises para a contagem de Staphylococcus aureus coagulase 

positiva dos mais variados alimentos, por exemplo, arroz, massas recheadas, pão de queijo, 

etc. Em apenas uma análise de uma amostra de um alimento que se enquadra na classificação 

do grupo dos pratos prontos para o consumo a base de carne, pescado, ovos e similares 

cozidos, houve uma contagem elevada ao ponto de ultrapassar o limite tolerado pela lei 

federal (Brasil, 2001). O resultado encontrado foi de 1,4 x 103 UFC/g, sendo que o valor 

máximo tolerado é de 103UFC/g. Isso significa que este produto não estava apto para o 

consumo humano. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da microbiologia de alimentos como um instrumento para obtenção de 

dados a respeito da qualidade e higiene alimentar, mostra ser eficaz e fundamental para 

prevenção de doenças e prejuízos econômicos. Desenvolver novas técnicas assim como 

informar a importância das análises microbiológicas, é contribuir para que a segurança 

alimentar seja cada vez mais uma prioridade para os órgãos governamentais de fiscalização, 

para todos os elos envolvidos na cadeia de produção de alimentos e para as pessoas comuns, 

os consumidores. 

Não basta expor informações do grande número de surtos e casos de doenças 

transmitidas por alimentos (DTAs), assim como, os prejuízos causados pela deterioração e 

perda da qualidade de alimentos que ocorrem frequentemente no Brasil, se não houver uma 

ampla conscientização da origem desses problemas e houver ações efetivas para combatê-los.  

Ações, como incentivar a inauguração de novos laboratórios credenciados para análise 

microbiológica de alimentos, atualizar e formular novas leis que regulam os padrões 

microbiológicos sanitários para alimentos; aumentar o número de fiscais agropecuários e 

fiscais da vigilância sanitária e dando-os boas condições de trabalho, devem ser colocadas em 

prática pelos governantes brasileiros. 

Um dos grandes problemas encontrados atualmente na área de produção e 

fornecimento de alimentos, é que apenas as grandes empresas no ramo têm a consciência da 

importância do responsável técnico (RT) como um elemento chave para o controle de 

qualidade, pois compete a eles exigir a realização de procedimentos operacionais padrões 

(POP), boas práticas de fabricação (BPF) e análise de perigos e pontos críticos de controle 

(APPCC). Inserir os RTs no mercado de trabalho é buscar a garantia de fornecer ao 

consumidor alimentos seguros, livres de contaminantes. 

O período de estágio supervisionado obrigatório no Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos da UnB permitiu ter uma visão melhor da importância das análises microbiológicas 

como uma ferramenta para fiscalizar as condições sanitárias dos alimentos. Foi possível 

também aprender e aprimorar as práticas laboratoriais, o cumprimento das legislações federais 

na área, assim como ter um melhor contato com umas áreas de atuação da Medicina 

Veterinária. 
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