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1. Resumo  

A alface (Lactuca sativa) é a hortaliça mais consumida no Brasil e seu modo de 

cultivo apresentam-se como orgânico, convencional e hidropônico. Por estes meios 

pode ser considerada como veículo de transmissão de enterobacterias e 

enteroparasitas quando consumidas in natura e mal higienizadas. Objetivamos com 

o estudo identificar parasitas de importância médica, Escherichia Coli e Salmonella 

toxigênicas de amostras dos diferentes sistemas de cultivo. Em laboratório 

utilizaremos meios de cultura, testes bioquímicos e métodos de identificação de 

formas parasitárias. 

2. Introdução 

 A alface (Lactuca sativa) é a hortaliça mais comercializada no Brasil. Faz parte 

do hábito alimentar dos brasileiros, por ser de baixo índice calórico e rico em 

vitaminas. Consumidos em maior parte na forma "in natura" [1]. 

Ainda que as hortaliças sejam amplamente consumidas e comercializadas no 

Brasil, a transmissão de enteroparasitas e enterobactérias  por meio do consumo 

constitui um sério problema de saúde pública. 

No Brasil e em outros países em desenvolvimento, as enteroparasitoses 

humanas estão amplamente difundidas, pois apresentam condições sócios- 

econômicas que favorecem a disseminação e manutenção do ciclo biológico; sendo 

as hortaliças  um forte meio de transmissão desses patógenos [1] 

O solo, a água, o ar, as moscas, as mãos e os alimentos (inclusive as verduras) 

são importantes meios de transmissão dos parasitas intestinais. A cadeia 

epidemiológica por muitas vezes ocorre por indivíduos parasitados, porém 

assintomáticos , cujos dejetos contaminam o meio ambiente com ovos, cistos e 

larvas, alcançando longas distâncias através da circulação da água[4] 

Resultantes do ciclo de transmissão fecal-oral, a ocorrência de protozooses e 

helmintoses por ingestão de hortaliças cuja adubação e/ou sistema de irrigação 

encontram-se contaminados por material fecal, merecem atenção e controle 

adequados. 

3. Objetivos 



3.1 Objetivo Geral   

O presente trabalho visa qualificar e quantificar enteroparasitas, Escherichia Coli e 

Salmonella em alfaces orgânicas, hidropônicas e de plantio convencional 

provenientes de hortas e supermercados    

3.2 Objetivo Específico   

Determinar e comparar o nível de contaminação das amostras de cultivo orgânico, 

convencional e hidropônico a partir da coleta de amostras diretamente  dos plantios 

e  supermercados, denotando assim o momento de maior risco à contaminação e 

transmissão dos patógenos pelas hortaliças. 

4. Metodologia 

A coleta das amostras dos diferentes tipos de cultivo será realizada no  produtor e 

supermercado. Em cada local serão adquiridas 20 amostras de cada tipo, 

totalizando em 120. Serão acondicionadas em embalagens de polipropileno 

esterilizadas. Para analise microbiológica utilizaremos 25 gramas de cada amostra 

para 225 ml de água peptonada posteriormente incubadas em estufas por 24horas à 

37°C. Ao caldo tetrationato será adicionado 1ml de cada amostra e incubados por 

48horas à 42°C. O plaqueamento ocorrerá nos meios agar EMB, MacConkey e 

Hektoen, após as incubações descritas. Em colônias sugestivas de Escherichia coli 

e Salmonella, provas bioquímicas serão realizadas utilizando meio de Rugai e teste 

de aglutinação em látex. Para analise parasitológica utilizaremos 25 gramas de cada 

amostra para 200 ml de solução fisiológica e  procederemos  métodos de Hoffman, 

Pons & Janer e Faust cols. 

5. Desenvolvimento  

Os diversos patógenos envolvidos  nos diferentes sistemas de cultivo de hortaliças e 

o impacto causado na saúde dos consumidores quando expostos, em muitas vezes 

torna-se de difícil identificação por apresentarem similariedades nos sintomas [5]. O 

cultivo orgânico e convencional  são técnicas de plantio em solo, divergindo apenas 

quanto ao uso de agrotóxicos para controle de vetores de endemias.  O sistema de 

hidroponia NFT (Nutrient film technique) ou técnica de fluxo laminar de nutrientes; 

DFT (Dem film technique) ou cultivo na água e sistema com substratos [3], 

apresentam facilidade na disseminação de patógenos pela própria solução nutritiva, 

apresentando-se como veículo importante de contaminação das hortaliças e difusão 

das doenças entéricas. A proximidade de pastagens ocupadas por animais com 



depósitos orgânicos à fontes de captação de água para irrigação e manejo 

hidropônico favorece a contaminação do meio [2].   A manipulação nas diferentes 

etapas de produção das hortaliças sugere a contaminação cruzada.  Existem  

discrepâncias entre dados obtidos nos dois extremos da cadeia de produção, 

decorrentes portanto da manipulação do plantio ao supermercado[6]   

6. Resultados preliminares  

 Serão recolhidas amostras para analises laboratoriais em data previamente 

estabelecida. 
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