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1. RESUMO 

   Devido aos hábitos alimentares adquiridos pela população  o consumo de 

alimentos industrializados, processados e ultra-processados mostra se 

presente com maior intensidade. Devido a esse grande consumo a presente 

pesquisa buscou verificar através de analises a existência de microrganismos 

em alimentos industrializados, sendo os testados torradas, refrigerante de 

guaraná, refrigerante de limão tipo soda, salgadinho de milho e salgadinho 

sabor bacon. Foram realizadas analises microbiológicas através de meios 

culturas no laboratório de microbiologia do Centro Universitário Amparense-

UNIFIA. O trabalho se justifica devido a possível contaminação por variados 

microrganismos que esses produtos podem sofrer durante o processo de 

fabricação e a possibilidade de que alguns desses microrganismos poderem 

ser prejudiciais a saúde humana, sendo causadores de diversas doenças e 

responsáveis por alterações nos produtos, uma vez que é executada pelos 

fabricantes apenas a chamada esterilização comercial para redução das 

cargas microbianas. Após os testes, constatou-se que apenas as placas de 

petri semeadas com os refrigerantes não tiveram crescimento de 

microrganismos, enquanto todos os outros alimentos apresentaram 

crescimento de bactérias e fungos, porém não constatados como prejudiciais a 

saúde humana. 

2. INTRODUÇÃO 

  A partir da década de 50 ocorreram grandes mudanças provocadas pela 

globalização e urbanização, uma dessas mudanças foi no segmento 

alimentício com a chegada de alimentos industrializados, mais práticos e de 

fácil acesso para o consumidor. A partir dessa mudança no que era ofertado 

para o consumo, esses alimentos começaram a ganhar força e fazer parte da 

vida dos consumidores em todo o mundo, inclusive os brasileiros, com um 

consumo cada vez maior, com o aumento da população, a grande maioria dos 

alimentos são industrializados. A facilidade que esses alimentos 

industrializados oferecem para a alimentação se adequam ao ritmo da vida 

moderna e seu consumo está inserido no hábito alimentar das pessoas. 

A grande escala de produção e a variedades de marcas e preços colocam a 
questão da qualidade desses alimentos industrializados em evidência, em 
hipótese, o que é oferecido pelas industrias é adequado ao consumo humano e 
se esses alimentos possuem algum tipo de contaminação, muitas vezes podem 
nem mesmo serem identificadas. 
Microrganismos encontram-se presentes em todos os ambientes, inclusive nos 
alimentos, porém ressalta-se que a microbiota residente nem sempre provoca 
algum mal aos seres humanos. Contaminações por microrganismos alimentos 
e bebidas não alcoólicas industrializados, como refrigerantes que possuem um 
ambiente favorável para o aparecimento de microrganismo se sua composição 



 

 

química, componentes e má higiene durante o processo de fabricação 
estiverem em desequilíbrio de acordo com ROCHA (2004, p.97). 
Partindo do pressuposto que esses alimentos fazem parte do cotidiano de 
consumo de muitas pessoas, seja pelo fácil acesso ou pela praticidade que 
esses produtos oferecem no momento de se alimentar, a presente pesquisa 
visou verificar a presença de microrganismos nos alimentos industrializados, 
utilizando para isso os recursos do laboratório de microbiologia do Centro 
Universitário Amparense-UNIFIA. 
 

 

3. OBJETIVOS 

 A presente pesquisa teve o objetivo de buscar através de analises a presença 

de microrganismos em cincos tipos de alimentos industrializados, sendo esses 

alimentos comum na alimentação da grande maioria e alimentos de fácil 

acesso a todos. Partindo do pressuposto que esses alimentos fazem parte da 

alimentação de muitas pessoas pelo fácil acesso e a praticidade que esses 

produtos oferecem no momento de se alimentar, a pesquisa visou verificar se 

as analises desses produtos realizadas no Centro Universitário Amparense-

UNIFIA estavam adequadas sem a presença de microrganismos. 

 

4. METODOLOGIA   

Os materiais utilizados para preparação dos meios de cultura foram: Água 

Destilada; Balança de precisão; Papel Madeira; Erlenmeyer 250ml; 

Pipeta;  Proveta; Gaze;  Fita para Auto Clave; Placas de petri estéries; 

PHâmetro; Sabouraud Dextrose Agar ( S.D. Agar); Standard Methods Agar ( 

S.M. Agar);  Nutrient Agar ( N. Agar). 

Foram realizadas as pesagens dos reagentes para dissolver com água, 
obetendo os seguintes resultados; Ermenmeyer 1, pesou 5,75g de Nutriente 
Agar + 250mL de água destilada; Ermenmeyer 2, pesou 5,875g de Standard 
Methods Agar+250mL de água destilada; Ermenmeyer3 foi adicionado 16,125g 
de Sabouroud Agar Dextrose+250mL de água destilada. 
Enquanto foi feita diluição foram analisados os pH's das amostras através do 
pHâmentro.Os Ermenmeyers foram fechados com gaze e fita para autoclave e 
as vidrarias foram identificadas, as amostras foram levadas para a autoclave 
por 15 minuto a 121 °C para serem esterilizados, após  autoclave foram 
reservados para que esfriassem 
e foram depositadas em placas de petri. 
Foram utilizados para pesquisa 5 (cinco) amostras de diferentes alimentos e 
bebidas industrializados para a realização das analises no laboratório de 
Microbiologia do Centro Universitário Amparense-UNIFIA. Os alimentos 
industrializados para coleta das amostras foram: torradas, refrigerante de 
guaraná, refrigerante de limão tipo soda, salgadinho de milho e salgadinho 



 

 

sabor bacon, mantidos conservados e nas embalagens até a hora da coleta de 
amostras, realizada em câmara de Fluxo laminar esterilizada com álcool etílico 
e exposição a lâmpada UV durante 15 minutos. As amostras foram depositadas 
em placas contendo o meio ágar sabouraud e ágar nutriente, para promover 
respectivamente o crescimento de fungos e bactérias possivelmente presentes, 
as placas foram fechadas e coladas em estufa microbiológica a 28ºC por 72 
horas. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

A presente pesquisa foi desenvolvida no Centro Universitário Amparense-

UNIFIA buscando identificar através de amostras de alimentos e bebidas 

industrializado dispostos em meios de cultura o aparecimento de 

microrganismos nessas amostras. 

Sabe se que a contaminação dos alimentos por microrganismos é uma questão 

de saúde pública e afeta diretamente os produtos com menor qualidade isso se 

deve ao público que esse produto é consumido e pelo custo da produção. Esse 

foi um ponto importante para ideia e desenvolvimento desta pesquisa sabendo 

que ainda há muitas dúvidas sobre a qualidade dos alimentos que estão 

disponíveis para o consumo. A produção de alimentos seguros é uma questão 

que envolve muitas partes durante a produção de alimentos industrializados, 

cada parte da produção até o alimento chegar ao consumidor envolve uma 

responsabilidade muito grande de todos os envolvidos, além das melhorias dos 

métodos de análises que se mostram fundamentais para garantir a boa 

qualidade ao consumidor (Forsythe J. S. Microbiologia da Segurança Alimentar. 

Porto Alegre: artmed,2007.) 

Foi regulamentado pela ANVISA os padrões microbiológicos para os alimentos, 

segundo a resolução RDC Nº 12 de 02 jan. 2001. Sendo criadas regras para a 

determinação de microrganismos em alimentos visando controlar as DTA’s ( 

Doenças Transmitidas por Alimentos). Nesta pesquisa através da realização de 

meios de cultura para crescimentos de microrganismos com amostra de cinco 

diferentes tipos de alimentos industrializados pode se visualizar a presença de 

microrganismos em algumas placas de Petri evidenciando que mesmo o 

alimento passando por todo um processo para sua fabricação, processo esse 

que exige higienização e segurança para que não ocorram risco de 

contaminação eles ainda podem não estarem livres da presença de 

microrganismos. 

 

 

6. RESULTADOS 



 

 

Foram observados crescimentos de microrganismos não identificados nas 

amostras de Point Bacon, Torrada Marilyn e Salgadinho Doritos, sendo 

amostra de Point Bacon a que apresentou maior crescimento de 

microrganismos não identificados.  

As amostra de Refrigerante Soda e Guaraná Mantonvani não apresentaram 

presença de microrganismos devido seus componentes não oferecerem um 

ambiente favorável para o crescimentos dos mesmos.  

 

Figura 1: Placas de Petri amostra de Point bacon após uma semana em meio 

de cultura favorável ao crescimento de microrganismos. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Placas de Petri amostras de Doritos sem crescimento de 

microrganismo após uma semana em meio de cultura favorável ao crescimento 

de microrganismos. 

Figura 3: Placas de Petri amostras de Torrada Marilyn após uma semana em 

meio de cultura favorável ao crescimento de microrganismos. 



 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os microrganismos estão presentes no homem, nos seres vivos em geral e em 

seus ambientes naturais, devido a essa intensa presença pode se de várias 

maneiras contaminar se com esse microrganismos que podem ser muitas 

vezes causadores de doença para o homem. O consumo de alimentos 

contaminados com esses microrganismos patogênicos é uma dessas 

maneiras. Dessa maneira nota se que a segurança alimentar com o controle de 

contaminação de alimentos é essencial para garantir que o alimento está 

seguro para o consumo.(Forsythe J. S. Microbiologia da Segurança Alimentar. 

Porto Alegre: artmed,2007.) 
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