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1. RESUMO 

            Atualmente, a análise microbiológica é de extrema relevância no ramo 

alimentício, pois, com ela, é possível conhecer as condições em que o alimento foi 

processado, os riscos que ele pode oferecer ao consumidor final, se o produto terá a 

vida útil pretendida, além de verificar se os padrões de especificações microbiológicos 

para alimentos estão sendo seguidos adequadamente. O presente trabalho tem como 

objetivo verificar a qualidade higiênica de variados alimentos a partir da presença de 

microrganismos indicadores, como Escherichia coli, mesófilos e coliformes totais. Até 

o momento, nenhuma amostra apresentou teste positivo para presença de coliformes 

totais, já a contagem de mesófilos manteve-se dentro do limite de normalidade. 

2. INTRODUÇÃO 

            A contaminação microbiana nos alimentos representa um importante problema 

de saúde pública e economia para a sociedade. Dentro do campo da microbiologia de 

alimentos, elas são, sem dúvidas, indesejáveis e inclusive nocivas. Este aspecto é 

encarado com tal rigor que para se conhecer a existência de possíveis deficiências 

higiênicas, volta-se às atenções para grupos de microrganismos, desde aqueles 

considerados indicadores, como também para os patogênicos que encontram no 

alimento um meio propício para o desenvolvimento e até mesmo a liberação de 

substâncias tóxicas.  

            O número de mesófilos encontrados em um alimento tem sido um dos 

indicadores microbiológicos mais utilizados para determinar a qualidade do mesmo, 

isso porque esse grupo é considerado o que mais frequente em relação à 

contaminação dos alimentos de origem animal, podendo atingir altas contagens 

quando o alimento é mantido à temperatura ambiente (SILVA, 2002). 

            O grupo dos coliformes totais é composto por bactérias da família 

Enterobacteriaceae, apenas Escherichia coli tem como hábitat primário o trato 

intestinal do homem e animais homeotérmicos outras espécies, além de serem 

encontrados nas fezes, também estão presentes em outros ambientes como na 

vegetação e no solo, consequentemente, a presença de coliformes totais no alimento 

não indica, necessariamente, contaminação fecal recente ou ocorrência de 

enteropatógenos (CUNHA & SILVA, 2006). 
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3. OBJETIVO 

            Com o trabalho, objetivam-se avaliar a qualidade microbiológicas de variados 

alimentos pela pesquisa de microrganismos mesófilos, coliformes e Escherichia coli 

nas amostras obtidas em supermercados. Além de determinar se os alimentos em 

questão estão aptos para o consumo direto. 

4. METODOLOGIA 

            As amostras serão constituídas de cinco alimentos de origem animal, de duas 

marcas diferentes e de três supermercados distintos, resultando em uma colheita de 

30 amostras. Serão efetuadas análises convencionais para detecção e contagem de 

mesófilos totais, coliformes totais e E. coli. Os alimentos serão: carne moída bovina; 

carne de frango (peito); linguiça mista frescal; queijo Minas frescal; salsicha.  

5. DESENVOLVIMENTO 

            Após as amostras serem obtidas no comércio de Ribeirão Preto-SP da 

maneira como estavam expostas para a comercialização, imediatamente após a 

aquisição, foram transportadas nas próprias embalagens comerciais em caixas 

isotérmicas com gelo para o Laboratório de Microbiologia do Centro Universitário 

Moura Lacerda e imediatamente analisadas. Para a contagem de mesófilos, as 

amostras de alimentos sofreram diluições decimais em solução salina peptonada a 

0,1%. De cada diluição, transferiu-se 1mL para placas de Petri estéreis em duplicada. 

Imediatamente foram adicionados de 15 a 20 mL de PCA (Plate Count Agar) em cada 

placa, que então, foram homogeneizadas em movimentos de “8”. 

Após a solidificação, as placas foram incubadas em estufas a 35ºC/48h. 

            Para determinação do NMP de Coliformes Totais e Termotolerantes realizou-

se prova presuntiva para coliformes totais, utilizando caldo lauril sulfato triptose (LST) 

com tubos de Durham invertidos. Os tubos foram incubados a 36ºC por 48 horas, em 

estufa, e após foi observado se houve desenvolvimento microbiano, caracterizado por 

turvação com produção de gás. Depois foi realizado a prova confirmativa para tubos 

positivos da prova presuntiva, onde foi transferida uma  alíquota com alça de 

semeadura para tubos de ensaio contendo Caldo Lactosado Bile Verde Brilhante (para 

verificação do NMP de coliformes totais) e também tubos contendo Caldo EC (para 

verificação de coliformes termotolerantes), com Tubos de Durham invertidos, na 

proporção de um tubo para cada tubo positivo. Em seguida os tubos com Caldo 

Lactosado Bile Verde Brilhante foram incubados a 36ºC/48h e os que continham Caldo 
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EC foram incubados a 45ºC/48h, em banho-maria. O NMP foi calculado através de 

tabelas próprias, correlacionando-se o número de tubos positivos em cada uma das 

provas confirmativas. 

6.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados parciais encontrados nas análises microbiológicas encontram-se na 

tabela 1 

 

Tabela 1. População de microrganismos 

mesófilos viáveis presentes em amostras de 

salsicha adquiridas em diferentes supermercados 

na cidade de Ribeirão Preto/SP. 

 

Neste trabalho, foi possível verificar que as amostras de salsicha analisadas 

apresentaram quantidades de mesófilos inferiores ao permitido pela legislação 

vigente (BRASIL, 2003) e, também indicaram populações negativas de coliformes, 

evidenciando que os manipuladores aplicaram boas práticas sobre qualidade de 

alimentos. 
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     Amostras  Salsicha UFC/g 

1 5,5 x 10 ² 

2 1,2 x 10 ³ 

3 9,3 x 10 ³ 

4 3,8 x 10 ² 


