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RESUMO 

No Brasil, o consumo de suco de in natura aumentou consideravelmente nos últimos 

tempos, e este, muitas vezes, é produzido artesanalmente e em condições de 

higiene inadequadas. Esse panorama pode, por consequência, levar a um aumento 

do risco de transmissão de doenças, principalmente as de veiculação hídrica. Nesse 

sentido, a verificação microbiológica torna-se instrumento necessário para o 

fornecimento de informações para estratégias de educação em saúde. Sendo assim, 

o presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade microbiológica do suco 

de laranja in natura comercializado na cidade de Santos (SP). Três amostras foram 

coletadas em quiosques da praia localizadas em três canais e foram submetidas à 

análise microbiológica, em triplicata, para determinação de Escherichia coli e outros 

coliformes, por meio da técnica de diluição e filtragem por membrana de 45µ e do 

método da membrana filtrante. Posteriormente, os dados foram analisados e 

discutidos. Todas as amostras apresentaram contaminação por E. Coli e estão 

acima do limite estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) n°12 de 2 de janeiro de 2001. 

Dessa forma, a partir dos resultados conclui-se que as amostras estudadas estão 

impróprias para o consumo. Isso evidencia a necessidade de estratégias para o 

controle de qualidade dos sucos de frutas in natura, treinamento do pessoal 

envolvido na produção dos sucos e monitoramento das condições dos 

manipuladores. 

PALAVRAS-CHAVE: Suco de Laranja, coliformes totais, coliformes fecais, Santos, 

microbiologia. 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

  Sucos de frutas são usualmente apreciados pela população, principalmente 

os cítricos, ricos em vitaminas e outros nutrientes. O interesse do consumidor pelo 

suco fresco com pequena vida útil vem aumentando nos últimos anos, devido o 

conhecimento sobre as propriedades nutricionais das frutas e dos sucos in natura 

(IHA et al., 2000).  

  Grande quantidade de sucos de frutas é oferecida ao mercado consumidor, 

porém, na maioria das vezes, não reflete a qualidade esperada (HOLFFMAN; 

BUENO; VINTURIM, 2001). Muitas vezes esses produtos são preparados 

artesanalmente e em condições higiênico-sanitárias de preparo nem sempre 

satisfatórias (PEREIRA; LEITÃO, 1989).  

  O grupo dos Coliformes totais engloba bactérias Gram-negativas com formato 

de bastonetes, aeróbios ou aeróbios facultativos, que não produzem esporos, com 

capacidade de fermentar lactose e que produzem gás em 24 a 48 horas a 35º C. 

Refere-se a aproximadamente 20 espécies, incluindo bactérias originárias do trato 

intestinal de humanos e animais. Os Coliformes fecais são capazes de fermentar a 

lactose com produção de gás, em 24h a 45ºC. Esse grupo inclui três gêneros, 

Escherichia, Enterobacter e Klebsiella, mas apenas a E. coli é a indicadora de 

contaminação fecal, pois habita o trato gastrintestinal de animais de sangue quente 

(SILVA; JUNQUEIRA; SILVEIRA, 2001). 

  Uma das fontes principais de agentes patogênicos são os tratos 

gastrointestinais do homem e dos animais, que são ricos em microrganismos em 

quantidade e variedade. As mãos dos indivíduos podem ser contaminadas por esses 

microrganismos entéricos, e em consequência os alimentos preparados por eles 

também serão quando as condições higiênico-sanitárias não forem respeitadas. 

Outro fator importante de risco é a higienização inadequada dos equipamentos e 

utensílios, que podem favorecer contaminações cruzadas, cuja fonte possa ser o ar, 

a poeira, a matéria-prima e o próprio manipulador (GERMANO et al., 2000).  

  Os sucos cítricos (pH 4,5) com características ácidas podem exercer efeito 

letal para as células de microrganismos indicadores e patogênicos. Todavia, em 

sucos de frutas e outros substratos ácidos fora constatado a sobrevivência de 

coliformes fecais e outras enterobactérias. As síndromes diarreicas alimentares 



geralmente são produzidas por agentes bacterianos entéricos como a Salmonella 

sp, Shigella sp e a Escherichia coli (PEREIRA; LEITÃO, 1989).  

  Nas cidades litorâneas como Santos, em épocas de alta temporada, observa-

se o aumento do consumo de sucos de laranja in natura e de outros tipos de 

alimentos comercializados nas praias, mesmo apresentando condições higiênico 

sanitárias inadequadas à segurança dos alimentos e dos consumidores. Diante 

dessa realidade, estudos como o aqui apresentado justificam-se pela importância de 

se verificar a qualidade microbiológica desses alimentos, podendo sinalizar 

informações para estratégias de educação em saúde. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Análise microbiológica de suco de laranja in natura comercializado nos 

quiosques das praias da cidade de Santos (SP).  

2.2. Objetivos específicos 

Verificar a possível contaminação por coliformes fecais e totais, presentes em 

sucos de laranja in natura, mostrando a potencialidade de contaminação que estes 

micro-organismos podem causar à saúde.  

 

3. METODOLOGIA  

As amostras foram coletadas em três quiosques de três canais (canais 4, 5 e 

6) localizados na orla da praia de Santos/SP, acondicionadas em frascos estéreis 

sob refrigeração, transportadas ao laboratório logo após a coleta e, posteriormente, 

submetidas à análise microbiológica para determinação de Escherichia coli e outros 

coliformes, por meio da técnica de diluição adaptada para o objetivo deste trabalho e 

do método de membrana filtrante (CETESB, 2001). 

Os meios de cultura utilizados foram Ágar M-Endo Less e Ágar BioChrome 

Coliformes da marca Biolog. 

Os resultados foram expressos como Unidade Formadoras de Colônias 

(UFC)/100mL, de acordo com a equação (1): 



 

Sendo: 

UFC: unidade formadora de colônia; 

NTC: número total de colônias; 

DE: diluição empregada; 

VFA: volume filtrado da amostra (mL). 

Sendo que a diluição empregada foi de 1000 vezes e o volume filtrado foi 10 ml. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Foram selecionados apenas um quiosque em cada canal (4, 5 e 6),  da orla 

de Santos/SP, por possuírem intenso fluxo de munícipes e turistas. As coletas e os 

testes foram realizados em abril, maio e junho de 2014, totalizando três amostras de 

cada canal. Já as análises dos resultados foram realizadas entre maio e agosto do 

mesmo ano. As amostras foram armazenadas em frasco âmbar esterilizado e 

transportadas em bolsa isotérmica, contendo gelo. Imediatamente após a coleta, 

foram encaminhadas ao Laboratório Central de Biologia da Universidade Santa 

Cecília (UNISANTA), onde foram realizadas as análises microbiológicas, em 

triplicata, para determinação de Escherichia coli e outros coliformes.  

Para coliformes totais foi utilizado o meio de cultura Ágar M-Endo Less e para 

Escherichia Coli o meio de cultura Seletivo E. Coli. 

A adaptação da técnica de diluição para o objetivo deste trabalho deu-se da 

seguinte forma: 

Primeiramente, transferiu-se 5 ml da amostra para um frasco âmbar estéril, 

contendo 45 ml de solução de diluição estéril. A partir da diluição anterior, transferiu-

se 1 ml da amostra para outro frasco âmbar estéril contendo 99 ml de solução de 

diluição estéril, obtendo-se a diluição de 1000 vezes a partir da amostra inicial. Após 

a diluição de 1000 vezes, transferiu-se 10 ml para um novo frasco âmbar estéril 

contendo 90 ml de solução de diluição estéril, sendo este o último volume que serviu 

(1) 



apenas como meio de suporte para a transferência das possíveis bactérias 

existentes na amostra, possibilitando que se distribuam uniformemente na superfície 

da membrana de 45 micrometros ao ser efetuada a filtração. 

As amostras foram homogeneizadas 25 vezes, inclinando-se o frasco âmbar 

de modo a formar um ângulo de aproximadamente 45° entre o braço e o antebraço e 

a transferência das amostras entre os frascos foi feita com o auxílio de uma pipeta 

estéril. 

 

5. RESULTADOS 

Os coliformes são um grupo de bactérias, sendo a mais importante a 

Escherichia coli, que demonstram uma possível contaminação do alimento por 

material fecal, oriunda da higiene deficiente (LOPES; CRESTO; CARRARO, 2006).   

Na Tabela 1, estão representados os resultados das análises de E. Coli em 

sucos in natura de laranja comercializados em quiosques nos canais 4, 5 e 6 das 

praias de Santos-SP. 

Tabela 1. Contagem E. Coli  

Estabelecimentos 
Amostra 1 
(UFC/ 100ml) 

Amostra 2 
(UFC/100ml) 

Amostra 3 
(UFC/100ml) 

Amostra 4 
(UFC/100ml) 

Amostra 5 
(UFC/100ml) 

Amostra 6 
(UFC/100ml) 

 

8,2x10⁴ 1,01x10⁵ 1,37x10⁵ Ausente 9.10³ 7x10⁴ 

 I  8,6x10⁴ 1,23x10⁵ 1,76x10⁵ Ausente 1x10⁴ 9,9x10⁴ 

 

1x10⁵ 1,31x10⁵ 2,33x10⁵ Ausente 12x10⁴ 1,09x10⁵ 

  6x10³ 2,3x10⁴ *  3x10³ Ausente * 

 II  4x10³ 2,7x10⁴ * 4x10³ Ausente * 

  1,2x10⁴ 3,1x10⁴ * 4x10³ Ausente * 

 

5x10⁴ 6,6x10⁴ 7,5x10⁴ Ausente 4x10³ 11x10⁴ 

 III 5,4x10⁴  7x10⁴ 8,3x10⁴ 2x10³ 5x10³  4,3x10⁴ 

  6,6x10⁴ 7,3x10⁴ 8,6x10⁴ 2x10³  5x10³ 1,5x10⁵ 

*Crescimento excessivo de levedura, impossibilitando a contagem.  

Estabelecimento I refere-se ao quiosque no Canal 4, estabelecimento II refere-se ao 

quiosque no Canal 5, estabelecimento III refere-se ao quiosque no Canal 6. 

Para coliformes a 45 °C, 100% das amostras apresentaram contaminação e 

desacordo com os padrões estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) n°12 de 2 de janeiro de 



2001, que estabelece o valor de 10² NMP/mL-¹ como limite máximo para contagem 

de coliformes a 45 °C para sucos in natura (BRASIL, 2001). 

Analisando os dados gerais da Tabela 1, verificou-se que o quiosque do 

Canal 4 foi o que apresentou os maiores valores de contaminação, sendo a amostra 

3 (média=1,82x10⁵) a mais contaminada e a amostra 4 a única que não apresentou 

contaminação. O segundo quiosque com maior contaminação foi o quiosque do 

Canal 6, apresentando a amostra 3 (média=8,133333333x10⁴) como a mais 

contaminada e a amostra 4 (média=2x10³)  a menos contaminada. A amostra 2 

(média=2,7x10⁵), do Canal 5, apresentou maior contaminação e a amostra 5, do 

Canal 5, não apresentou contaminação. As amostras 3 e 6, do quiosque do Canal 5, 

foram coletadas no mesmo dia. Ambas apresentaram crescimento excessivo de 

levedura, o que impossibilitou a contagem das colônias. Infere-se que o resultado foi 

advindo de má manipulação no preparo do suco, eliminando-se assim a hipótese de 

contaminação no transporte ou desenvolvimento da técnica.  

 

Tabela 2. Análise de outros micro-organismos 

    Estabelecimentos   

Bactérias I II III 

E. Aerogenes Presente Presente Presente 

S. Aureus Presente Presente Presente 

Coliformes 
não E. Coli 

Presente Presente Presente 

Outros Micro-
organismos 

Presente Presente Presente 

Estabelecimento I refere-se ao quiosque no Canal 4; Estabelecimento II refere-se ao 

quiosque no Canal 5; Estabelecimento III refere-se ao quiosque no Canal 6. 

 

A Tabela 2 representa outros microrganismos encontrados nas amostras. 

Foram encontradas Staphylococcus aureus, Staphylococcus aerogenes, coliformes 

não Escherichia coli e outros microrganismos em todas as amostras dos quiosques 

nos Canais 4, 5 e 6. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não estabelece 



valores de coliformes que não sejam Escherichia coli para parâmetro em sucos de 

frutas in natura (BRASIL, 2001). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Os resultado obtidos demonstram que as amostras não estão dentro dos 

padrões estabelecidos pela RDC n°12 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) de 2 de janeiro de 2001, evidenciando a necessidade de estratégias para 

o controle de qualidade dos sucos de frutas in natura, treinamento do pessoal 

envolvido na produção dos sucos e monitoramento das condições dos 

manipuladores. 
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