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Resumo 

 Através da técnica de Número Mais Provável (NMP) pretende-se 

verificar a presença ou não de coliformes totais e fecais em vegetais 

minimamente processadas prontos para consumo. Os vegetais que serão 

investigados serão salada primavera salada de frutas, alface unitária e 

cenoura com beterraba. A partir dos resultados obtidos pretende-se com esse 

estudo avaliar se consumidores ao utilizarem as saladas, estariam sendo 

exposto a grupos de microrganismos potencialmente patogênicos. 

 

Introdução 

O consumo de produtos minimamente processados, em particular os de 

origem vegetal, como verduras, vem aumentando expressivamente nos últimos 

anos (GERMANO et al., 2011). Assim, patógenos como Salmonella sp, Shigella 

sp, Escherichia coli, entre outros, são encontrados  nesses produtos (Bruno et 

al., 2005).   

 

Objetivos 

•Determinar a presença ou ausência de bactérias do grupo dos coliformes 

totais e fecais por meio da técnica dos tubos múltiplos nas amostras vegetais 

de salada primavera minimamente processadas.    

•Relacionar os resultados obtidos no estudo com as vantagens oferecidas por 

estes produtos já higienizados e processados, no aumento da qualidade do 

alimento oferecido ao consumidor.    

•Questionar se as vantagens oferecidas por estes produtos já higienizados e 

processados tem um bom preço e se pode ser adquirido por todas as fixas 

econômicas da população brasileira.   

 

Metodologia 

Todas as amostras foram identificadas por leras, de fornecedores e 

estabelecimentos diferentes. No laboratório de Microbiologia da Universidade 

Cruzeiro do Sul todas foram submetidas a processos de diluição e agitação 

conforme metodologia descrita em Silva et al., (2007). As amostras (em 



triplicatas) foram inoculadas em meios de cultura caldo lactosado (CL), caldo 

verde brilhante (VB) e caldo EC. Os tubos foram todos incubados em estufa 

bacteriológica, por 24-48h. Amostras positivas quanto ao crescimento em VB e 

EC foram inoculadas em Agar L-EMB (Agar Levine Eosina Azul de Metileno) 

para isolamento e visualização das colônias. Todas as amostras selecionadas 

estavam devidamente vedadas, dentro do prazo de validade, demonstrando 

serem adequadas para consumo e sob refrigeração. A padronização dos testes 

foram efetuados inoculando 1mL das amostras em meios de cultura líquido.   

 

Resultados preliminares 

No caso do CL as amostras A e B foram positivas, a C foi negativa. O 

teste confirmatório para coliformes totais foi também positivo para as amostras 

A e B, negativo para a amostra C. No teste para coliformes fecais apenas a 

amostra A foi positiva. O plaqueamento da mesma em Agar L-EMB confirmou a 

presença de colônias de E. coli em número superior a 105 UFC/g da amostra, o 

que a torna inaceitável para o consumo. Estes resultados serão utilizados como 

referências para as próximas análises de outras amostras vegetais. Pretende-

se também confirmar a identificação, por métodos bioquímicos, dos isolados 

bacterianos. 
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