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1-Resumo 

Os microrganismos são ubíquos e de grande importância nas mais diversas 

áreas da ciência e da indústria, em especial à indústria de alimentos, sejam os 

produtos in natura ou processados a presença de microrganismos como fungos e 

bactérias são praticamente inevitáveis. Os microrganismos associados aos 

alimentos podem ter também importância clínica, como é o caso da Shiguella sp., da 

Salmonela sp. e até mesmo do patógeno oportunista Escherichia coli. Desta 

maneira, este trabalho teve como objetivo a análise da carga microbiológica 

presente em 10 marcas de palmitos de pupunha comercialmente disponíveis, foram 

utilizados métodos laboratoriais de identificação microbiológica que tornaram 

possível observar presença de bactérias em 4 das 10 marcas testadas.  

 

2-Introdução 

  Os microrganismos encontram-se presentes em praticamente todos os 

ambientes terrestres, até mesmo associados a plantas e animais, entre eles os 

seres humanos desenvolvendo relações benéficas ou prejudiciais aos hospedeiros. 

Fazem parte dessas interações as microbiotas endofíticas e epifíticas, que são os 

fungos e bactérias encontradas interna e externamente nos tecidos vegetais. Os 

microrganismos associados a plantas, são de interesse da comunidade científica e 

são usados em pesquisas, devido a sua capacidade de produção de metabólitos de 

interesse biotecnológico com aplicações farmacêuticas, alimentares e na agricultura, 

além da possibilidade de causar doenças nos consumidores dos produtos de origem 

vegetal (Acosta & Duarte, 2014). 

  Posteriormente, a relação existente entre plantas e seres humanos existem 

espécies patogênicas que se desenvolvem a temperaturas de refrigeração ou queda 

de temperatura como Listeria monocytogenes, a Aeromonas hydrophila e o 

Clostridium botulinum. Outras espécies de microbiotas que causam preocupações 

por estar presente em frutas e hortaliças e propiciarem doenças são: Escherichia 

coli, Salmonella spp., Yersinia enterolitica, Campylobacter jejuni e Shigguela spp. 

(SANTOS & Pinto, 2012). 

  Além dessas linhagens microbianas existem fungos como: Aspergillus spp., 

Cladosporium spp. e Alternaria spp. destacados como cepas, com alto poder de 

desenvolver processos alérgicos e que encontram-se dispersos no ar, e por 



 

consequência, com acesso a alimentos, podendo se desenvolver e ocasionar 

quadros clínicos preocupantes (Oliveira, et al., 2012). 

  Alimentos picados tem sua área de superfície de contato maximizada, 

favorecendo a rápida proliferação microbiológica, como é o caso dos palmitos 

picados. O Brasil é um reconhecido produtor de diversas qualidades de palmitos e 

um dos tipos mais consumidos é o palmito proveniente de pupunha. 

  Portanto o presente trabalho escolheu analisar a microbiota presente nos 

palmitos pupunha picados de dez marcas disponíveis comercialmente. As análises 

microbiológicas buscaram abranger a detecção de fungos e bactérias mais 

prováveis nesse tipo de substrato. 

 

3-Objetivos 

  O objetivo do presente trabalho foi observar a presença ou ausência de 

microbiotas associadas aos palmitos de pupunha picados, disponibilizados 

comercialmente, ou seja, ao alcance do consumidor, e comparar os resultados com 

o que é relatado na literatura. 

Observar a presença de coliformes totais, coliformes a 37º e a 45ºC e 

identificação de Escherichia coli, e outros microrganismos relacionados a doenças 

provocadas por ingestão de alimentos contaminados, além de realizar a contagem 

padrão em placas dos microrganismos que se desenvolverem nos meios de cultura, 

especificamente de Bacillus cereus, de Salmonella sp. e de Pseudomonas sp. 

 

4-Metodologia 

Foram utilizados algumas vidrarias e equipamentos ( pHmetro), sendo o 

aparato fundamental em uma análise laboratorial para esse tipo de procedimento. 

Realizou se o preparo dos meios de cultura, os quais seguiram as metodologias 

usuais para evitar a contaminação do material de trabalho durante a realização de 

análises microbiológicas de alimentos. 

Nesse contexto procederam-se no laboratório (Figura 1) os seguintes 

preparos: Caldo lactosado, PCA, EMB, Agar Sabouraud, Agar Mac Conkey, Agar 

SS, Agar Sal Manitol – seguindo-se as instruções dos fabricantes. Além desses 

meios preparou-se também a água peptonada tamponada e solução salina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Preparo dos meios de cultura. 

 1 frascos contendo 225ml Água Peptonada;  

 5 tubos de solução salina (cada tubo contendo 9 ml); 

 3 placas de Ágar PCA para cada tubo = 15 placas PCA; 

 3 placas de Ágar Sabouraud para cada tubo = 15 placas Sabouraud; 

 15 Tubos de Caldo Lactosado (C.L.);  

 3 Tubos de V.B. (para cada tubo de C.L. que der positivo); 

 3 Placas de Mac Conkey. (para cada tubo de C.L. que der positivo); 

 3 Placas de Ágar EMB (para cada tubo de E.C. que der positivo); 

 

Os reagentes foram pesados em balança analítica e dissolvidos em água 

destilada, o pH foi ajustado de acordo com a especificidade de cada meio. Os meios 

de cultivo e demais materiais foram autoclavados (120ºC por 15 minutos).  

Foram testadas 10 marcas de Palmitos do tipo pupunha disponíveis 

comercialmente. As amostras testadas encontravam-se lacradas e dentro do prazo 

de validade (Conforme descrito na tabela 1). Os frascos contendo os palmitos foram 

abertos e manipulados somente em câmara de fluxo laminar. 

 As 10 amostras de palmito encontram-se identificadas e numeradas na 

Tabela 1. Também foram incluídas as respectivas validades para consumo e 

concentrações de sódio informadas pelos fabricantes nos rótulos dos produtos. 

Palmito 

de 

Número 

Data 

fabricação 

Data 

Validade 

Conc. Sódio 

mg/50g 

01 05-01-15 05-01-17 295 

02 27-10-14 27-10-16 154 

03 05-07-15 05-07-17 154 



 

04 28-04-15 28-04-17 88 

05 24-03-15 24-03-17 154 

06 21-09-15 21-09-17 154 

07 08-14 08-16 310 

08 20-08-15 28-08-17 150 

09  04-06-17 225 

10 19-01-15 19-01-17 159 

Tabela 1: Descrição das amostras de 1 a 10  

 

5- Desenvolvimento 

Uma unidade analítica de 25g de amostra foi transferida para 225mL de água 

peptonada 0,1% (Boarini, Romano, Ferreira, Soares, & Sousa, 2013) e, a partir 

desta, foram preparadas diluições até 10‾⁵. Esses procedimentos foram aplicados 

aos palmitos 1 e 2 dois, após observação negativa em todas as diluições, foram 

utilizadas amostras sem diluição (200µl, homogeneizados e sem diluição), com 

elementos sólidos partidos e porção líquida contida na embalagem dos palmitos, 

inoculadas e distribuídas em placa com o auxílio de uma alça de Drigalski. Esse 

procedimento foi adotado para todas as marcas testadas, inclusive a 1 e a 2, já 

testadas com a utilização das diluições.  

Foram utilizadas Amostras sólidas dilaceradas no próprio líquido de 

preservação dos palmitos, sendo homogeneizados e incubados (200 µL do material 

de análise) em placas de Petri contendo os meios seletivos e os meios de 

crescimento geral, conforme ilustrado na Figura 2. Os cultivos foram realizados em 

triplicata; 

 

Figura 2: Meios de cultivo inoculados 

 

O meio Ágar PCA foi utilizado nas temperaturas de 37ºC e 45ªC para 

promover o crescimento de bactérias possivelmente patogênicas relacionadas a 



 

alimentos.  Ainda para o estudo bacteriológico, o meio Ágar SS foi utilizado para 

observação do crescimento das bactérias Salmonela sp. e Shiguella sp. além de 

outros possíveis coliformes.  

Foram inoculados os Ágar EMB e Ágar Sal Manitol com alíquotas diretas dos 

palmitos, e de inócuos a provenientes de crescimentos de outros meios de cultura; 

O meio Ágar Sabouraud foi utilizado para promover o crescimento de fungos 

filamentosos e leveduriformes, com incubação a 28ºC. 

Também foram inoculados tubos de Caldo Lactosado (C.L.), contendo a 

adaptação de Durhan para observar o crescimento de bactérias anaeróbias 

fermentadoras (observação do aparecimento de bolhas dentro dos tubos). 

 

     

   Figura -3           Figura -4 

 

 

       Figura -5 

 

Observa-se que não foi utilizado o caldo Verde Brilhante (V.B), pois não 

houveram positivos em C.L. 

 

 

 

 



 

6-Resultados 

As marcas 3, 6, 7, 8, 9 e 10 não apresentaram crescimento em nenhum dos 

meios testados (SS, EMB, Sabouraud, Sal Manitol e caldo lactosado). Observa-se 

que as embalagens se encontravam sem deformidades e seladas, sem presença de 

desgaste interna o externamente. A água envolvendo os palmitos era transparente e 

sem sinais de turbidez aparente (Tabela 2). 

 As marcas 1, 2, 4 e 5 foram negativas em crescimento microbiano nos meios 

EMB, Sabouraud, Sal Manitol e caldo lactosado, mas apresentaram crescimento no 

meio ágar SS. As colônias observadas nas quatro amostras de palmitos (1, 2, 4 e 5) 

eram incolores e brilhantes (porém o brilho possivelmente está associado a 

concentração de sais encontrada nas amostras), pequenas (menos de 01mm) todas 

muito próximas, tornando inviável sua contagem em placas.  Os resultados descritos 

neste trabalho encontram-se resumidos na Tabela 2. 

 

  Sabouraud SS Sal manitol PCA EMB 

Palmito 1 Ausência 

de 

crescimento 

Incontáveis 

colônias 

incolores, 

brilhantes, houve 

alteração na cor 

do meio 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 

Palmito 2 Ausência 

de 

crescimento 

Incontáveis 

colônias 

incolores, 

brilhantes, houve 

alteração na cor 

do meio 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 

Palmito 3 Ausência 

de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 

Palmito 4 Ausência 

de 

crescimento 

Incontáveis 

colônias 

incolores, 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 



 

brilhantes, houve 

alteração na cor 

do meio 

Palmito 5 Ausência 

de 

crescimento 

Incontáveis 

colônias 

incolores, 

brilhantes, houve 

alteração na cor 

do meio 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 

Palmito 6 Ausência 

de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 

Palmito 7 Ausência 

de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 

Palmito 8 Ausência 

de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 

Palmito 9 Ausência 

de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 

Palmito 10 Ausência 

de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência de 

crescimento 

Ausência 

de 

crescimento 

Tabela 2:  Presença e ausência de crescimento microbiológico nas 10 amostras de 

palito



 

Ressalta –se a quantidade de sal presente nas amostras testadas, sendo este 

um possível fator de inibição de grande parte dos gêneros bacterianos que 

esperava-se encontrar. Outro fator observado é o pH ácido apresentado no líquido 

de conserva dos palmitos. O pH, fator crucial para o crescimento microbiológico, 

também atua como inibidor de crescimento e possível explicação para a ausência de 

maior variedade de linhagens microbianas.  

  

7-Considerações Finais 

 Os meios de cultivo utilizados para este trabalho possibilitam o crescimento 

das principais bactérias e fungos relacionados a microbiologia de alimentos. Nas 

condições testadas, conclui-se que as marcas 1, 2, 3 e 5, quando inoculadas em 

meio Ágar SS possibilitaram o crescimento de uma classe de bactérias gram 

negativas e que não fermentam lactose. As colônias encontradas foram sempre 

pequenas e fastidiosas em seu crescimento, podendo ser devido a exigências 

metabólicas não atendidas pelos meios de cultura testados. 

 As amostras foram armazenadas para possível continuidade dos trabalhos 

para tentativa de identificação do gênero bacteriano. 

 

8- Fontes Consultadas 

ACOSTA, M. B. R.; DUARTE, L. G. C. Pesquisa da existência de bactérias Gram 

negativas endofíticas potencialmente patogênicas para o homem em hortaliças 

provenientes de cultivos orgânicos. Revista de la Sociedad Venezolana de 

Microbiología, 59-63. 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Cartilha. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 16 set 2004. 

BOARINI, G. B.; ROMANO, L. H.; FERREIRA, A. G.; SOARES, C. A.; SOUSA, C. P. 

Propriedades    Microbiológicas de Água e Bebidas em um Restaurante Universitário 

e Lanchonetes e apoio à Educação de Manipuladores de Alimentos de São Carlos, 

SP. 10° jornada cientifica e tecnológica da UFSCar 2013. 



 

LOUZADA, M. L. C.; MARTINS, A. P. B.; CANELLA, D. S.; BARALDI, L. G.; LEVY, 

R. B.; CLARO, R. M.; JMOUBARAC, J. C.; CANNON, G.; MONTEIRO, C. A. Impacto 

de alimentos ultraprocessados sobre o teor de micronutrientes da dieta no Brasil. 

Revista Saúde Pública.49:45; 2015. 

FILHO, L. D. O.; WATANABE, E. A. M.; OLIVEIRA, L. D. S.; SILVA, F. Q. P. O. 

Impacto das informações nutricionais no comportamento do consumidor de 

restaurantes. Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 16, n. 3, p. 404-416, 

2014. 

OLIVEIRA, M. V., MOURA, L. F., CARNEIRO, A. R., MOTA, J. G., FREIRE, F. C., & 

MAGALHÃES, F. E. Investigação Da Microbiota Fúngica Anemófila Em Vários 

Setores Do Centro Vocacional Tecnológico (Cvt) Do Município De Tauá-Ce. Revista 

de Biologia e Farmácia BioFar, v.7, n. 01, p. 104-114, 2012 

SANTOS, J. S., & PINTO, M. B. Revisão: Alimentos frescos minimamente 

processados embalados em atmosfera modificada. Brazilian Journal of Food 

Technology, 1-14. 2012 

 

SILVA, N. et al. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e 

Água. Livraria Varela Editora. São Paulo. 2010. 


