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ANÁLISE DE RISCOS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTO DO TIPO CHURROS 

1.RESUMO 

O confeito recheado popularmente conhecido como churros é cada vez mais apreciado na 

culinária em todas as classes sociais por ser um alimento fácil de fazer, barato e sempre 

disponível ao consumidor. Este alimento é composto por uma parte externa feita de massa 

sendo esta frita em óleo e dentro possui um recheio classicamente de doce de leite.  A 

demanda deste produto no  mercado tem aumentado gradativamente ter sua venda feita por 

vendedores ambulantes que nem sempre tomam cuidados necessários tanto na preparação 

quanto o transporte e armazenamento do produto evitando assim a contaminação por 

agentes  patológicos que podem causar danos á saúde do consumidor. Como metodologia 

foram realizados testes para coliformes totais e termotolerantes bem como Staphylococcus 

aures e Bacillus cereus  conforme a RDC n n. 12. 

PALAVRAS CHAVES: Coliformes. S. aures. Bacillus cereus. Contaminação de alimentos 

2.INTRODUÇÂO 

O churros apreciado em muitos países teve uma aceitação tanto do mercado de 

consumidores quanto de fornecedores, por ser um alimento de fácil preparo, baixo custo e 

lucratividade elevada, porém nem sempre o fabricante e/ou fornecedor tem as melhores 

condições de higiene e das boas praticas de manipulação de alimentos. Este alimento pode 

apresentar alguns tipos de micro-organismos sendo vários deles patogênicos ao homem e 

que podem provar intoxicações alimentares, entre os pesquisados estão: Coliformes totais, 

termotolerantes (habitantes naturais do intestino),a além de  Staphylococcus aureus e 

Bacillus cereus. 

3.OBJETIVO  

O trabalho busca analisar a qualidade do produto e serviços oferecidos dos fornecedores do 

confeito recheado considerando as condições higiênico-sanitárias e as boas praticas de 

manipulação dos alimentos visando à segurança alimentar dos consumidores. 

4.MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi constituído por três amostras de churros recheados. Estas 

amostras foram coletadas respectivamente de uma em uma lanchonete local, e as outras 
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duas de redes de fast food na zona sul de São Paulo (Amostra fast food 1 e 2).  As amostras 

da lanchonete foram adquiridas como para consumo, em saquinhos de papel, os de fast 

food serão servidos no prato e coletados. Depois de adquiridas as amostras foram 

colocadas em sacos estéreis e levadas ao laboratório, quando então iniciamos a análise 

microbiológica. Foram pesadas 10g do confeito liquefeito sendo este misturado em 90ml de 

água destilada tamponada estéril. A partir da diluição inicial 10-¹ foi inicianda a diluição 

seriada até 10-4. Foram Inoculados 1ml dessas diluições  em tubos contendo 9 ml caldo bili 

verde brilhante para identificação de coliformes totais. Foram utilizados 12 tubos por 

amostra, todos contendo tubo de Durham. Á partir de cada tubo positivado as amostras 

foram transferidas para o caldo E.C para identificação de E.Coli e depois de incubado, os 

que positivaram foram transferidos para placa com meio eozina azul de metileno. As placas 

positivas foram coradas pelo método de Gram. E realizados testes bioquímicos. Para 

pesquisa de S. Aureus foram usadas as diluições iniciais, 0,1ml de cada diluição e 

semeamos em meio Baird parker  sendo utilizadas 15 placas para cada amostra, esta foram  

incubados á 37° C por 48h. Após incubação foram realizados testes bioquímicos de 

identificação catalase e coagulase. Para Bacillus cereus a metodologia utilizada seguio o 

protocolo do Departament of Health and Human Services, na California, do dia 10 de Agosto 

de 2004. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As inspeções de alimentos devem ser feitas periodicamente em todos os 

estabelecimentos que os produzem ou comercializam (SILVA et al. 2010;GONÇALVES  et 

al. , 2009; MALLON; BORTOLOZO, 2004).  Quando falamos do alimento do tipo churros 

devemos tomar um maior cuidado em relação aos contaminantes nele contidos, pois este na 

maioria das vezes é produzido e comercializado por ambulantes.  Esta vigilância não deve 

ser mantida apenas nas grandes redes de faast food, como também deve ser feita em 

relação a produção e comercialização dos ambulantes que produzem o seu próprio produto,. 

Este alimento pode apresentar alguns tipos de micro-organismos sendo vários deles 

patogênicos ao homem e que podem provar intoxicações alimentares, entre os pesquisados 

estão: (A) Coliformes totais (habitantes naturais do intestino, que podem causar vômitos, 

diarreia, e a contaminação podem se feita com a manipulação do alimento com as mãos 

sujas); (B) Coliformes termotolerantes (habitantes naturais do intestino, que podem causar 

vômitos, diarreia, e a contaminação podem se feita com a manipulação do alimento com as 
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mãos sujas, porem o seu diferencial é ser termo tolerante no caso, uma enterobactéria como 

a E.coli) além do (C) S.aureus (Bactéria gram positiva, anaeróbia facultativa, e são 

habitantes naturais da pele pouco resistentes e pouco virulentos, causam doença apenas 

quando o individuo se encontra em estado mais debilitado) e (D) Bacillus cereus (Bacilo 

gram positivo, beta hemolítico e habita o solo, é responsável menor parte de intoxicações 

,porem algumas cepas podem intoxicar por conta da produção de endósporos e outras 

cepas contribuem com a produção de probióticos). Essas formas de bactérias se alastram 

rápido, com uma mão mal lavada após o uso do banheiro e entrar em um ônibus, atinge 

centenas de pessoas de todas as idades. Para evitar isso uma assepsia com os alimentos e 

uma boa fiscalização com analises microbiológicas evitam grandes transtornos a uma 

comunidade e a saúde publica (ANVISA, 2013). 

6. RESULTADOS 

A amostra local apresentou-se positiva para coliformes totais, E.Coli e Bacillus cereus nas 

diluições 10-2 e 10-3. Na diluição 10-4, apresentou-se positiva para coliformes totais, e 

Staphylococcus coagulase negativa. Na diluição 10-5 apresentou-se positiva para coliformes 

totais, e Staphylococcus coagulase negativa e Bacillus cereus. As amostras de fast food um 

e dois apresentaram-se negativas para qualquer um dos microrganismos analisados. 
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