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Detecção de patógenos em hortaliças encontrados em estabelecimentos 

públicos 

1. RESUMO 

Nos últimos tempos, as pessoas têm se preocupado mais com a saúde, no 

entanto, buscando por uma qualidade de vida melhor através de uma alimentação 

mais saudável e equilibrada.  Devido a este fato, a procura por alimentos de origem 

vegetal tem aumentado. As hortaliças classificadas como minimamente processadas 

evidenciam características de praticidade, conveniência e são produtos semelhantes 

ao in natura, a pequena diferença é que sofrem alterações mínimas. Entretanto, a 

incerteza da qualidade é um fator que dificulta o consumo dessa classificação. Estes 

alimentos são fontes de contaminações por microrganismos e são diversos os 

motivos pelos quais acontecem, podendo ser desde o plantio até a mesa do 

consumidor. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade e a segurança 

microbiológica em hortaliças de pacotes encontradas nos estabelecimentos públicos 

como supermercados, feiras e hortas da região de Itapira e Mogi Mirim, com base na 

Legislação Brasileira.  

2. INTRODUÇÃO 

A busca por uma alimentação saudável tem crescido, principalmente pelo 

surgimento de doenças degenerativas contrastando com a preocupação com o 

aumento da expectativa de vida. Diante disso, o consumo de alimentos de origem 

vegetal tornou-se imprescindível para a boa saúde. Além disso, a preocupação com 

a segurança dos alimentos também aumentou, pois estes oferecem perigos que 

podem ser de origem biológica, física, química. A biológica são causadas por 

microrganismos, que são os maiores causadores de contaminação em alimentos 

(Costa et al., 2012). 

No Brasil, nos anos de 1996 e de 1998 a 2000, foram registrados 192 surtos 

de infecção alimentar com 12.188 enfermos e 3 mortes, tendo sido a Salmonella sp 

a responsável pela maioria, com incidência em 76,56% destas ocorrências. As 

hortaliças de folhas e raízes foram responsáveis por 19 (9,9%) surtos. A 

contaminação dos alimentos pode ocorrer antes, durante ou pós-colheita. Além 

disso, temperatura, tempo e pressão são outros aspectos indispensáveis que 



colaboram para o desenvolvimento de patógenos (BEUCHAT, 2002). De acordo com 

a Comissão Internacional de Especificação Microbiológicas (2015), as hortaliças 

frescas e minimamente processadas geralmente não recebem o tratamento de 

cozimento para serem consumidas, portanto devem estar isentas até a quantidade 

permitida de microrganismos patogênicos. Pois, estes não pertencem a microbiota 

normal dos vegetais e quando presentes no alimento podem indicar contaminação 

ou risco para doença de origem alimentar.  

3. OBJETIVOS 

- Avaliar a qualidade microbiológica de hortaliças com base na Legislação Brasileira;  

- Coletar amostras de hortaliças de pacotes nos estabelecimentos públicos, como 

supermercados, feiras e hortas da região;   

- Analisar como as hortaliças são mantidas nos estabelecimentos públicos;  

- Verificar e identificar a presença de microrganismos patógenos nas amostras de 

hortaliças de pacotes;  

- Comparar os microrganismos patógenos encontrados nas amostras de hortaliças 

de pacotes quando comprados em supermercados, feiras ou hortas da região. 

4. METODOLOGIAS 

Neste trabalho, amostras de hortaliças são adquiridas de supermercados, 

feiras e hortas das cidades de Itapira e Mogi Mirim. Para a análise são 6 amostras 

de cada hortaliça (alface, couve, espinafre) totalizando 18 amostras. A forma como 

estas hortaliças são acondicionadas nos estabelecimentos está sendo devidamente 

anotada (local, temperatura, armazenamento, umidade). Logo após a coleta, as 

amostras são transportadas em caixas térmicas contendo gelo, até o laboratório de 

análises Microbiológicas da UNIFAJ, onde são analisadas sob orientação. 

Assepticamente, as amostras são processadas e semeadas em meios de cultura 

adequados. As análises microbiológicas serão realizadas segundo metodologias 

descritas em American Public Health Association (APHA, 2015). Para coliformes 

totais e fecais é utilizada a técnica do Número Mais Provável (NMP.g-1). A contagem 

de bolores e leveduras (UFC.g-1) é realizada por espalhamento em superfície em 

meio de ágar batata acidificado (pH final 3,5) e incubado a 50° C, por 3 a 5 dias.  Os 

resultados serão analisados e comparados estatisticamente. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Agências americanas que prezam e são promotoras de saúde, propõe que o 

consumidor tenha na composição de sua alimentação uma maior ingestão legumes, 

frutas, vegetais e cereais. O consumidor esta mais consciente da importância de 

uma alimentação saudável, e por conta disso, aumentou preferência por frutas e 

hortaliças em detrimento de produtos industrializados. A International Fresh-Cut 

Produce Association (2001) caracteriza hortaliças minimamente processadas como 

produtos que sofreram pequenas alterações físicas, porém permanecem com 

aspecto de fresco dos vegetais “in natura” e que não requer um pré-preparo antes 

do consumo. Deste modo eles são atrativos ao consumidor que não tem tempo ou 

não gosta de preparar, sendo inovador e atendendo tanto as necessidades na 

qualidade e praticidade (PEREZ et al., 2008). Porém, os microrganismos patógenos 

e deterioradores podem contaminar os produtos de origem vegetal, iniciando na fase 

de produção, no campo, quando há contato com o solo, água, fezes de animais, 

insetos, manipuladores, continua na colheita, transporte, na indústria na etapa de 

processamento e no preparo feito pelo consumidor (MORETTI, 2007). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As alunas estão em fase de coleta e semeadura dos microrganismos nos 

meios de cultivo adequados para cada tipo de análise. Futuramente, as espécies do 

grupo Enterobactérias serão identificadas. Enquanto isso as alunas realizam uma 

revisão da literatura específica.  
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