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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE CANUDOS DE ACHOCOLATADOS 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar e quantificar bactérias 

(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium spp e Bacillus cereus) e 

fungos (Aspergillus spp, Penicillium spp e Rhizopus spp), causadores de infecção 

alimentar presentes em canudos plásticos de achocolatados de marcas aleatórias, 

na capital de São Paulo - SP. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a Globalização estudos relacionados à saúde passaram a ser de vital 

importância para manter os indivíduos saudáveis.  A qualidade da alimentação vem 

sendo aprimorada e colocada em importância para preservação da saúde dos 

indivíduos. Portanto, para isso, é necessário o controle desde a obtenção e a 

produção da matéria prima até o produto final que chega à mesa do consumidor, 

inclusive a perfeita higienização dos aparelhos e funcionários que irão produzir tal 

alimento (SOTO et al., 2009). 

As infecções por bactérias, fungos e suas respectivas toxinas presentes nos 

alimentos tornou-se foco de estudos para prevenção já que podem ser reconhecidas 

como um problema de saúde pública (OLIVEIRA et al., 2011). 

Os alimentos não são nocivos à saúde quando estão dentro dos parâmetros 

higiênicos. Mas quando são administrados, manipulados e/ou armazenados de 

maneira inadequada podem causar uma intoxicação ou infecção alimentar, 

principalmente em crianças e idosos. Os principais microorganismos de origem 

bacteriana que podem contaminar recipientes e alimentos, por estarem presentes 

em grande quantidades no ambiente de manipulação de alimentos, os mais 

importantes são: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium spp e Bacillus 

cereus (BALBANI; BUTUGAN, 2001). 

Devido à má fiscalização higiênico-sanitária na fabricação de embalagens 

externas, podem ocorrer contaminações microbianas nos alimentos envolvidos 

(OLIVEIRA et al., 2011). 
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3. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar e quantificar os micro-

organismos, causadores de infecções alimentares, presentes em canudos de 

diversas marcas de achocolatados. 

4. METODOLOGIA 

Para o experimento, foram adquiridas junto ao comercio varejista três 

amostras de três marcas diferentes de achocolatados que continham canudos em 

embalagem plástica. Após a coleta, as amostras foram cortadas em pedaços de 2 

cm e transferidas para uma frasco contendo água peptonada (AP) 0,1%, A amostra 

foi homogeneizada nesta solução em mesa agitadora por 30 minutos para posterior 

plaqueamento esta amostra foi denominada de 10-1 . 

Para realizar a contagem de bactérias aeróbias mesófilas, foram transferidos 

100 µl da amostra10-1 em placas de petri com meio ágar plate count (PCA). Bolores 

e leveduras semeados em tubo inclinado com o meio Batata dextrose e ágar (BDA + 

Ampicilina) . O restante da água peptonada foi incubada a 35º ± 1ºC entre 24 a 48 

horas, para a observação da ocorrência ou não de turvação.  Quando turvadas, 

foram plaqueados 100 µl em meio pour plate em triplicata para a pesquisa de 

Staphylococcus sp.   

 E 100 µl meios de cultura manitol, Eosine methylene blue (EMB) e 

Mackonkey para isolamento de E. coli, coliformes termotolerantes e coliformes totais. 

Para todos os isolados que derem positivo, será necessária a realização da 

confirmação e identificação bioquímica bem como os testes de Lauryl, Verde 

Brilhante, Caldo EC, EMB e os testes de coagulase e catalase.  

 Outro método realizado foi a utilização de um swab em toda superfície de 

contato dos canudos. Este swab foi transferido para um caldo de enriquecimento 

seletivo Brain Hearth Infusion (BHI) e posteriormente foram incubados a 35º ± 1ºC 

entre 24 a 48 horas, para uma futura observação da turvação ou não do meio. Após 

foram realizados testes bioquímicos, bem como, testes de coagulase e catalase para 

a confirmação ou não da presença de microorganismos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Staphylococcus aureus é capaz de produzir doenças por causa da sua alta 

capacidade de disseminação e multiplicação nos tecidos. Este micro-organismo  
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produz substâncias extracelulares causadoras de intoxicações alimentares, como a 

enteroxina que é produzida, principalmente, quando cepas crescem em alimentos 

contendo proteínas e carboidratos (SOTO et al., 2009). 

Sendo assim, há uma grande importância na identificação em diversos 

recipientes utilizados pelos consumidores, como canudos de achocolatados, que 

possam representar fontes de contaminação (OLIVEIRA et al., 2011). 

A maioria dos casos de diarréias em humanos é causada por Campylobacter 

jejuni e E. coli. Devido a esses dados, diversas tentativas para reduzir o número e o 

impacto gerado pelas intoxicações alimentares têm sido feitas em todo o mundo 

(BALBANI; BUTUGAN, 2001). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultados preliminares as nove amostras avaliadas obtivemos 

resultados negativos para presença bactérias aeróbias mesófilas, bolores e 

leveduras, Bacillus cereus, Staphylococcus sp., E. coli e coliformes totais que foram 

obtidos pelos seguintes testes: BDA, BDA + ampicilina, BC, Manitol, Lauryl, Verde 

Brilhante, Caldo EC e EMB. Contudo, serão necessárias modificações na 

metodologia para otimização e confirmação de resultados. 
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