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RESUMO 

 

O ketchup e a maionese embalados em sachês são ótimas opções oferecidas 

em estabelecimentos comerciais, pois são individuais e descartáveis, ou seja, 

apresentam melhores condições higiênico sanitárias, evitando Doenças 

Transmitidas por Alimentos. O objetivo deste trabalho foi investigar a presença 

de agentes patogênicos em maionese e ketchup embalados em sachês, a fim 

de gerar informações indicadoras sobre o Controle de Qualidade dos alimentos 

oferecidos ao consumidor. Para o desenvolvimento do mesmo, foram coletadas 

15 amostras de ketchups e 15 amostras maioneses embalados em saches de 

diferentes marcas.  No laboratório da Faculdade Metropolitanas Unidas/SP, as 

amostras foram manipuladas de acordo com as normas de biossegurança e 

boas práticas de laboratório. A metodologia utilizada para pesquisa de 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli foi a do Número mais provável (NMP) 

e para Salmonellasppa de Presença e Ausência em 25 g. Os resultados 

obtidos foram <3 colônias para Staphylococcus aureus e Escherichia coli  e 

ausência em 25g  para Salmonellaspp, ou seja, todas as amostras  obtiveram 

resultado negativo para as bactérias pesquisadas, o que garante segurança ao 

consumidor, pois  representa adequação às práticas de higiene e de 

manipulação. Em uma das amostras de Ketchup foram encontrados 

fragmentos sugestivos de formiga e uma formiga inteira , o que pela Resolução 

da Diretoria Colegiada – RDC n°14 de 28 de março de 2014 é considerado   

matéria estranha indicativa de risco a saúde humana, pois este inseto é um 

grande  vetor mecânico. Porém, mesmo com esse fator prejudicial, não foram 

isolados os micro-organismos pesquisados na amostra contaminada por este 

tipo de inseto. Uma explicação para isso é que as indústrias introduzem 

diversos aditivos alimentares que aumentam a vida de prateleira dos alimentos, 

como por exemplo o conservante e o acidulante. A explicação da ausência dos 

microrganismos pesquisados pode ser dada não apenas pela ação dos 

conservantes e outros aditivos alimentares, mas também pela atividade de 

água, pH e potencial de oxi-redução entre outros fatores intrínsecos que 

controlam o desenvolvimento microbiano serem insatisfatórios para a 

proliferação das bactérias nesses molhos. Sugere-se que novos estudos sejam 

realizados para continuar assegurando a qualidade microbiológica desses 



alimentos.  Indica-se também um novo estudo abrangendo a pesquisa de 

sujidades (quantificação de fragmentos de insetos) e pesquisa de bolores e 

leveduras. 

 

Palavra-chave: Ketchup; Maionese; Doenças transmitidas por alimentos 

 

INTRODUÇÃO 

Os produtos industrializados de preparo rápido conhecidos como“fast-

foods”, possuem baixo custo e grande praticidade no seu preparo, e dada  falta 

de  tempo das pessoas e a praticidade oferecida, seu consumo é cada vez 

mais comum entre crianças, jovens e adultos.  Como um dos principais 

acompanhantes dos “fast-foods” o Ketchup e a Maionese são aditivos 

alimentares que promovem um sabor mais intenso e agradável ao paladar dos 

consumidores. (MACHADO, 2015)O Ketchup e a Maionese embalados em 

sachês são ótimas opções oferecidas por estabelecimentos comerciais de 

alimentos, pois são individuais e descartáveis, ou seja, apresentam melhores 

condições higiênico sanitárias, assegurando uma melhor disposição do 

alimento aos clientes, evitando a DTAs. A capacidade de multiplicação dos 

micro-organismos presentes no alimento depende de uma série de fatores que 

podem estar relacionados ao ambiente ou as características do alimento. 

Esses fatores são denominados extrínsecos e intrínsecos respectivamente. 

(POLÔNIO, 2009)  A maionese e o ketchup possuem aditivos como acidulantes 

(principalmente ácido acético) que podem destruir micro-organismos, como a 

Salmonella spp, Escherichia coli e Staphylococcus aureus.   Apesar desses 

patógenos presentes no alimentos morrerem  na presença desses aditivos,  

alguns gêneros como a Escherichia coli tem demonstrado grande tolerância em 

ambientes ácidos, permanecendo viável durante um longo período. Por tanto, 

não se pode garantir a segurança absoluta do alimento com esses produtos. 

(SMITTLE, 2000) Embora as estatísticas brasileiras sejam precárias, acredita-

se que a incidência de doenças microbianas de origem alimentar são bem 

elevadas em nosso país (GOMBOSSY; LANDGRAF.2008 ). Entre os micro-

organismos patogênicos de interesse em alimentos, destacam-se os 



enteropatogênicos, esses micro-organismos podem alterar a morfologia das 

células epiteliais, enquanto outros podem produzir enterotoxinas que alteram  a 

fisiologia dessa células, causando o sintoma mais comum da doença de origem 

alimentar, a diarreia. (AMSON, 2006)Uma das principais formas de evitar a 

contaminação desses micro-organismos é através do controle do 

desenvolvimento microbiano dos produtos acabados. Diminuindo dessa 

formaos riscos à saúde do consumidor. (SMITTLE, 2000) 

A Escherichia coli é a principal bactéria do grupo coliformes 

termotolerantes, classe indicativa de contaminação de origem fecal. 

Destacando – se como um micro-organismo de interesse em alimento, a 

Escherichia coli é responsável por diversas infecções intestinais.  Para realizar 

o controle de qualidade dos alimentos, o grupo coliformes termotolerantes é 

indispensável, pois a legislação de controle microbiológico exige a pesquisa de 

coliformes para todos produtos que serão destinados ao consumo humano. 

JáStaphylococcus aureus é a principal bactéria relacionada a intoxicação 

alimentar provocada por ingestão de enterotoxinas, sendo esse um dos 

principais motivos de contaminação dos alimentos. É de grande importância 

pesquisar Staphylococcus aureus em todos os alimentos, pois processos de 

aquecimentos destroem a bactéria, porém não as toxinas, e a presença de 

grandes quantidades de Staphylococcus aureus podem indicar nível elevado 

de enterotoxinas. (GOMBOSSY; LANDGRAF. 2008 ) 

De acordo com HACCP (HazardAnalysisandCriticalControl Points / 

Programa de análise de perigos e pontos críticos de controle) a pesquisa de 

Salmonella spp nos alimentos deve ser imprescindível, pois a patologia 

ocasionada por essa bactéria pode ser de grau severo, ou seja, pode levar a 

morte de fetos,crianças e pessoas imunodeprimidos. As doenças ocasionadas 

pela Salmonella spp podem ser divididas em três grupos: febre entérica 

ocasionada por Salmonella paratyphi, febre tifoide causada por Salmonella 

typhi e as enterocolites causadas pelas demais salmonelas. Por se tratar de 

uma bactéria que vive no intestino de humanos e animais, a Salmonella spp é 

um dos micro-organismos mais frequentemente envolvido em casos de surtos 

de origem alimentar no mundo todo. Entre todos os animais, as aves são mais 



comumente associadas a Salmonella spp, sendo esse um dos principais 

reservatórios encontrados. Além da carne de aves, a Salmonella spp pode 

contaminar alimentos como leite, ovos e carne de outros animais.  Nos últimos 

anos tem se observado um aumento na incidência Salmonella enteridis em 

ovos e seus derivados, esse sorotipo geralmente coloniza o canal ovopositor 

das galinhas, que consequentemente causa a contaminação da gema dos 

ovos. A maionese é feita a partir de ovos crus, e já foi por diversas vezes 

associada a surtos de Salmonelose, por esse motivo,hoje as industrias utilizam 

ovos pasteurizados para produção de maionese, e mesmo com esse método 

preventivo, o Controle de Qualidade exige a pesquisa de Salmonella spp para 

de evitar surtos e preservar a saúde do consumidor.(SMITTLE, 2000) .  

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho foi investigar a viabilidade de agentes patogênicos 

em Maionese e Ketchup embalados em sachês de estabelecimentos 

comerciais de alimentos no Estado de São Paulo, a fim de gerar informações 

indicadoras sobre a qualidade e as boas práticas de fabricação dos alimentos 

expostos ao consumidor.  

METODOLOGIA 

Esse capítulo tem como objetivo estabelecer procedimentos para a 

determinação do Número Mais Provável de Escherichia coli e Staphylococcus 

aureus  em Ketchups e  Maioneses embalados em saches, e estabelecer 

procedimentos para a determinação qualitativa de Salmonella spp expresso de 

acordo com a legislação, em Presença e Ausência na alíquota analisada.  

(RESOLUÇÃO RDC N° 12, 2001) 

Coleta e Preparação das amostras. 

        Para o desenvolvimento do trabalho, foram coletadas 15amostras de 

ketchups e 15 amostras maioneses embalados em saches de diversas marcas, 

em estabelecimentos comerciais de alimentos na região de São Paulo, no qual  

foram identificadas de 1 à 30. As amostras coletadas foram armazenadas 

individualmente em sacos plásticos, devidamente lacrados, evitando exposição 



com o meio externo. Para cada amostra foram utilizados de 4 à 5 saches, 

totalizando a quantidade necessária de 25g estabelecido pela legislação. As 

amostras foram armazenadas na Faculdade Metropolitanas Unidas em 

temperaturarecomendada pelos fabricantes das marcas. No laboratório, as 

amostras foram manipuladas de acordo com as normas de biossegurança e 

boas práticas de laboratório de microbiologia. A embalagem das amostras 

foram higienizadas em duas etapas:  

1º Etapa: Os saches de ketchups e maioneses foram lavados com detergente 

neutro, utilizando água esterilizada e gaze estéril para secar. 

2º Etapa: Após a higienização, os saches de ketchups e maioneses 

foramsubmersos em álcool 70% por aproximadamente 15 minutos. 

Técnica do Número mais Provável  

        A técnica do Número mais Provável também conhecida como técnica dos 

tubos múltiplos, é um método bastante utilizado pelos laboratórios de 

Microbiologia de alimentos para determinar a contagem de alguns micro-

organismos como Escherichia coli e Staphylococcus aureus. O número de 

micro-organismo na amostra é determinado pela tabela de NMP. 

          Para a preparação da suspensão inicial,os saches foram abertos com 

uma tesoura estéril, e com auxílio de uma balança e uma placa de petri foi  

pesado 25 g  para cada amostra. A alíquota pesada foi suspensa em 225 ml de 

água peptonada alcalina presente em umsaco plásticode alimento estéril e 

homogeneizado  por aproximadamente 60 segundos (diluição A).  

       Com auxílio de uma pipeta graduada foi realizado a suspensão de 1 ml da 

diluição Ae inoculado em uma série de três tubos com 10 ml de caldo EC para 

Escherichia coli ou caldo BHI com 7,5% de Nacl para Staphylococcus aureus. 

Diluição B. 

A seguir,o volume de 1 ml das diluição B foi diluído em uma séries de três 

tubos com 10 ml de caldo EC para Escherichia coli ou caldo BHI com 7,5% de 

Nacl para Staphylococcus aureus . Diluição C. 



       Para pesquisa de Salmonella spp foi utilizado a técnica de Presença ou 

Ausência, que consistiu em suspender 1 ml da diluição A e repicar  para 2 

tubos  de 10 ml com caldo Verde Brilhante. Após realizado as diluições os 

tubos   foram incubados em estufas bacteriológica de 35ºC à 37 ºC por até 48h. 

RESULTADOS 

No presente estudo, as amostras de ketchup e maionese embaladas em 

sachês, obtiveram valores menoresque < 3 para Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli e ausência em 25g  para Salmonella spp, ou seja, todas as 

amostras  obtiveram resultado negativo para as bactérias pesquisadas, o que 

garante segurança ao consumidor, pois  representa adequação às práticas de 

higiene e de manipulação. Em uma das amostras de Ketchup foram 

encontrados fragmentos sugestivos de formiga e uma formiga inteira, que pela 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n°14 de 28 de março de 2014 é 

consideradomatéria estranha indicativa de risco a saúde humana, pois o inseto 

que pertence a família Formicidae é um grande  vetor mecânico, no qual   pode 

contaminar diversos alimentos através de seu contato. Porém, mesmo com 

esse fator prejudicial não foram isolados micro-organismos na amostra 

contaminada por este tipo de inseto. A explicação da ausência dos 

microrganismos pesquisados pode ser dada não apenas pela ação dos 

conservantes e outros aditivos alimentares, mas também pela atividade de 

água, pH e potencial de oxi-redução, entre outros fatores intrínsecos que 

controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os alimentos são fontes indispensáveis de nutrientes para o ser humano, 

porém o alimento pode ser responsável por doenças de caráter leve, médio e 

grave. Por esse motivo, é indispensável orientar os manipuladores sobre os 

cuidados no processamento, armazenamento, envase e exposição desses 

alimentos, bem como adquirir matérias primas de qualidade, manter um 

Controle de Qualidade dos produtos acabados, ter um controle higiênico 



sanitário da estrutura física do local onde será produzido e acondicionado esse 

produto, a fim de evitar riscos físicos, químicos e biológicos. As Doenças 

transmitidas por alimentos podem ser evitadas quando se colocam em prática 

as técnicas dadas pelo Manual de Boas Práticas de Fabricação, tornando o 

alimento seguro e evitando surtos e riscos à saúde da população. Para evitar o 

desenvolvimento de micro-organismos, as indústrias adicionam elementos 

químicos como acidulantes que aumentam a vida de prateleira do alimento 

industrializadoporém de acordo com alguns estudos, isso aumenta o risco de 

desenvolvimento de reações adversas que podem se desenvolver a curto ou 

longo prazo, essas reações podem desencadear processos alérgicos, 

alterações comportamentais e carcinogenicidade a longo prazo. Em resumo, 

apesar de autorizados, os alimentos que contêm aditivos devem ser 

consumidos com moderação. Sugere-se que novos estudos sejam realizados 

paracontinuar assegurando a qualidade microbiológica desses alimentos.  

Indica-se também um novo estudo abrangendo a pesquisa de sujidades 

(quantificação de fragmentos de insetos) e pesquisa de bolores e leveduras. 
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