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LEVANTAMENTO E AVALIAC�O DA QUALIDADE MICROBIOLOGICA DE 

ALIMENTOS PROCESSADOS EM COZINHAS INDUSTRIAIS NO ESTADO DE 

s�o PAULO, NOS ANOS DE 1989 E 1990.

Autor: Annegrete Susane Rodriguez Wettstein 

Orientador: Dr. Mauro Faber de Freitas Leitão 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo a avaliaçlo da 

qualidade microbiol6gica de alimentos servidos em refei�5es 

coletivas de cozinhas industriais situadas no Estado de 

São Paulo, no biinio 1989-1990.

Analisou-se um total de 1577 amostras, incluindo 

254 amostras de arroz pronto para consumo, 141 de feijão 

cozido, 494 de carnes assadas, 190 de carnes fritas, 36 de 

massas com recheio, 185 demassas sem recheio, 11g de 

saladas de maionese, 114 de doces cremosos e 51 de doces 

sem creme. 

Estas amostras foram avaliadas para contagem 

padrio em placas, coliformes totais, bolores. e leveduras, 

coliformes fecais, Staph�lococcus aureus, Bacillus cereus, 

Salmonella spp. e Clostridios sulfito redutores. 

Os resultados foram analisados quantitativamente 

tomando-se por base os limites estabelecidos pela Portaria 

01/87 do Ministério da Sa�de e qualitativamente para a 
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presença de indicadores higi&nico-sanitários 

enteropatógenos potenciais. 

Do total de amostras analisadas, verificou-se 

que 18,26 ¾ mostraram-se em desacordo com os padr5es legais 

vigentes para l . � � . co lTCrmes Teca1s, 0,83 ¾ para Clostrídios 

sulfito redutores, 2,35 ¾ para Staph�lococcus aureus e 

5,9 ¾ para Bacillus cereus, sendo que os alimentos mais 

frequentemente contaminados 

e doces cremosos. 

foram saladas de maionese 
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SURVEY AND EVALUATION OF THE HICROBIOLOGICAL QUALITY OF 

FOOD PREPARED IN INDUSTRIAL KITCHENS LOCATED IN THE STATE 

OF s�o PAULO, IN THE PERIOD -OF 1989-1990.

Author : Annegrete Susane Rodriguez Wettestein 

Adviser : Dr. Mauro Faber de Freitas Leitão 

SUHHARY 

The main objective of this project was the 

evaluation of the microbiological qualit� of food prepared 

in industrial kitchens located in the state of Sio Paulo, 

being the samples collected in the period of 1989-1990. 

A total of 1577 samples were anal�sed, including 

254 of rice read�-to-eat, 141 of cooked beans, 494 of 

roasted meat, 190 of fried meat, 36 of filled pasta, 185 of 

non filled pasta, 112 of ma�onnaise salads, 114 of cream 

filled pastries and 51 of non filled pastries. 

The microbiological anal�ses included total 

plate count, total coliforms, fecal coliforms, moulds and 

�easts counts> Staph�lococcus aureus, 

sulphite reducing clostridia counts and 

detection. 

Bacillus cereus, 

Salmonella spp. 

The 

considering the 

results were quantitativel� evaluated 

01/87 from limits established b� Decret 
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Minister� of Health and qualitativel� in arder to detect 

the presence of potentiall� enteropathogenic bacteria and 

indicators of h�gienic and sanitar� conditians. 

From the total anal1sed samples 18.26¾ presented 

counts above the legal limits established for 

coliforms, 0.83¾ for sulphite reducing clostridia; 

fecal 

� ��u 
C . �JA 

for Staph�lococcus aureus and 5.9¾ for Bacillus cereus; 

ma�onnaise salads and cream filled pastries were the ones 

showing highest contamination leveis among all the examined 

samples. 
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i. INTRODUCAO

Qualidade de um alimento é a soma de diversas 

características que determinaria sua aceitabilidade. Nesse 

aspecto hi uma grande tendincia em considerar um alimento 

apto para consumo desde que seus aspectos visuais e 

organolépticos estejam normais. 

Contudo, um alimento aparentemente normal pode 

conter certos microrganismos patoginicos, que aliados a 

diversos fatores inerentes ao seu processo de preparo, pode 

acarretar 

alimentar. 

a ocorrfncia de surtos de doenças de origem 

Embora extremamente prejudiciais a nível humano 

e econ8mico, 

geralmente 

diagnóstico 

os surtos de toxinfec�io alimentar 

frequentes, faltando muitas vezes 

e sua catalogaçio, para se organizar 

sio 

seu 

uma 

estatística de ocorrincias visando um melhor conhecimento 

da din�mica do problema. 

Devido ã necessidade de se prevenir e controlar 

doenças de origem alimentar foi estimulada a adoçio do 

controle da qualidade microbiológica dos alimentos, baseado 

no princípio de irnplantaçio de boas príticas de 



processamento. A aplica�io de diversos sistemas de controle 

em locais de recebimento, preparo e manipulaçio de 

alimentos, permite não s6 a prevenção de toxinfecç5es de 

origem alimentar, mas também de deterioração de alimentos, 

resultando no aumento da vida de prateleira. 

Com o objetivo de 

a ocorrincia 

se alcançar maiores 

de microrganismos 

patoginicos em alimentos, este trabalho visou a avaliação 

qualitativa e quantitativa da qualidade microbiológica de 

diversos grupos de alimentos servidos em refeiç5es 

coletivas de cozinhas industriais do Estado de São Paulo, 

no período compreendido entre os anos de 1989 e 1990, 

assim como a anilise e discussio das proviveis fontes de 

contaminação. 



2. REVIS�O DE LITERATURA

CHAVES (1980) definiu qualidade dos alimentos 

como o conjunto de características que diferenciam as 

unidades individuais de um produto, tendo relativa 

importincia na determinaçlo de seu grau de aceitabilidade 

pelo consumidor. 

Segundo EIROA (1977) a qualidade dos alimentos 

resulta da soma de um certo n�mero de atributos como: cor, 

odor, textura, sabor, nível de contaminaçio · por aditivos 

químicos, resíduos de pesticidas, microrganismos e toxinas 

biológicas. A mesma autora definiu também controle da 

qualidade microbiológica de alimentos como um conjunto de 

medidas que permitem manter as contagens microbianas tão 

baixas quanto possível,reduzindo o n�mero de microrganismos 

contaminantes� prevenindo a proliferaçio daqueles cuja 

presença i inevitivel, e evitando possíveis contaminaç5es 

por patógenos. 

Dentre os microrgani�mos encontrados comumente 

em alimentos, observa-se que alguns sio classificados como 

deterioradores e outros como patoginicos, os quais podem 

contaminar alimentos e neles proliferarem, tornando-se 
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de grande importância em sa�de p�blica CLEIT�O. 1988). 

FOOD PF,OCEH�30HS H-H3TITUTE < i 9/D) e adast: 1-- ou ,:1 

existência de 62 doenças que podem ser transmitidas entre 

os seres humanos ou de animais para seres humanos, das 

quais 25 podem ser transmitidas por alimentos, 

5 frequentemente descritas em inquéritos epidemiológicos. 

De acordo com GRAVANI (1987ab) as doenças de 

origem alimentar provocadas por microrganismos podem ser 

divididas em: 

Intoxicações: causadas pela ingestlo de metab61itos 

tóxicos produzidos e excretados por microrganismos. Neste 

grupo incluem-se as toxinas de Staph�lococcus aureus, 

Clostridium botulinum e Bacillus cereus. 

Infecções: provocadas por microrganismos patoglnicos 

que penetram na mucosa intestinal, onde se multiplicam 

podendo atingir outros órgãos. Destacam-se como causadores 

de tais processos patológicos Salmonella spp.,Shigella spp, 

Vibrio parahaemol�ticus, Yersinia 

Camp�lobacter jejuni, Camp�lobacter 

monoc�togenes 

enterocolitica, 

coli e Listeria 

. Toxinfecções: decorrentes da penetraçlo do pat6geno no 

organismo, seguida da produção de enterotoxin�s durante a 

multiplicaçio no trato intestinal. A enterotoxina é uma 

toxina que age no intestino delgado, provocando a secreçio 

maciça de fluidos, destacando-se como responsáveis por 

esses quadros Clostridium perfringens, Vibrio cholerae P 
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Escherichia coli enteropatogênica. 

BRYAN (1969) dividE as doenças de origem 

alimentar em dois grupos, infecç5Es e intoxicaç5es, 

englobam também o grupo de microrganismos 

causadores de toxinfecçôes, conforme a definiçlo anterior 

de GRAVANI (1987ab). 

QUEVEDO (1984) afirma que enfermidades de origem 

alimentar são produzidas pela ingestio de microrganismos 

patoginicos ou suas toxinas, veiculados por alimentos. 

Salienta, ainda, que praticamente todos os alimentos podem 

atuar como veículos, sendo que alguns estão mais 

frequentemente envolvidos em surtos de toxinfecç5es. Dentre 

os microrganismos destacam-se: Salmonella spp., Bacillus 

cereus, Staph�lococcus aureus e Clostridium perfringens. 

Salmonella spp. possui como principal 

reservatório natural o trato intestinal 

animais sendo de ocorrlncia frequente 

do homem 

em aves, 

particularmente perus e galinhas (BRYAN, 1968). 

A partir de seu reservat6rio natural, através de 

in�meros veículos, as salmonelas irão contaminar matérias 

primas e alimentos processados tanto de origem animal, como 

vegetal. Destaque maior para carnes e derivados, podendo 

ser encontrada ainda com relativa frequincia em ovos, 

derivados de leite, produtos de panificação e confeitaria 

além de saladas diversas, 

revisão sobre o assunto. 

como mostra LEIT�O (1979) em 
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O comportamento de Salmonella spp_ aos 

fatores intrínsecos e exti·ínsecos é de extrema import&ncia 

nos aspectos tecnológicos e de sa�de p�blica. 

Com relaçio à atividade de água (Aa), pesquisas 

relatadas por TROLLER (1973) mencionam como valores limites 

0,94-0,95. É importante observar que na faixa de 0,2 a 0,9 

a razio de destruiçio das cilulas aumenta à medida em que 

h' acréscimo de Aa. Esta constataçio evidencia que em 

alimentos desidratados é grande a capacidade e o período de 

sobrevivência de salmonelas. 

Quanto ao pH, as salmonelas crescem no 

intervalo de 4,5 a 9,0, com 6timo na faixa de 6,5 a 7,5. De 

modo geral, com valores de pH abaixo de 4,0 e acima de 9,0 

estas bactirias são lentamente destruídas <BRYAN et alii, 

1969). 

Por 

facultativos, 

serem 

as salmonelas 

microrganismos anaeróbios 

são pouco afetadas 

variaçio do potencial de oxireduçio do substrato, 

pela 

sendo 

pouco competitivas na presença de uma microbiota variada no 

alimento, revelando pouca exigência em nutrientes 

disponíveis, além de serem relativamente sensíveis ao 

cloreto de s6dio, tendo seu crescimento interrompido em 

concentraç5es salinas de 8¾, conforme relatado por LEIT�O 

(1988). 

BRYAN et alii (1969), 

salmonelas são bactérias mes6filas 

mencionaram 

com 6timo 

que 

de 



o C) 

temperatura entre 35 C P 37 C. f-l l .. E· �; i s t É.' n e: i cl

7. 

microrganismos ao calor & muito baixa senda seus n�meros 
o 

s,::: n si ve l m(·:: n ti:-:- reduzidos após aquecimento a 60 C per 1 a 

minu.t o�:;. 

Para LEIT�O (1988) a completa prevenção da 

contaminação dos alimentos por Salmonella spp. 

praticamente impossível 

bactéria no ambiente, 

frente à ampla distribuição dessa 

a existêncü-i. fr�?quent e 

portadores assintomiticos. No entanto, a adoção de medidas 

higiinico-sanitirias no manuseio e processamento 

alimentos, o controle de raç5es e alimentos destinados a 

animais e a distinta separaçlo das operaç5es com matérias 

primas daquelas com produtos em processo ou terminados 

seriam medidas importantes para a reduç:lo dos 

contaminaç:ão. 

níveis de 

O mesmo autor aponta a prevenção da contaminação 

com a adoção de medidas que evitem a intensa proliferação 

das salmonelas ao longo do processo ou no produto final. 

Para tanto a temperatura seria um dos principais fatores, 

recomendando-se que alimentos preparados ou process•dos 

sejam rapidamente resfriados abaixo de 7 C e mantidos sob 

congelamento ou refrigeração; e aqueles que devam ser 

consumidos a temperaturas mais elevadas, que permaneçam 
o 

em meios acima de 60 C. 

VARNAH & EVANS (1991) relataram que Bacillus 

cereus é uma espécie bacteriana largamente disseminada na 
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natureza sendo o solo o seu reservat6rio natural; com isso 

é largamente distribuida em alimentos, principalmente 

vegetais como cereais, farinhas, amidos, condimentos etc . 

Bacillus cereus multiplica-se com temperatura 
D O 

mínima de 15 C,- havendo, porém, cepas crescendo entre 7 C a 
o 

8 C (CHRISTIANSSON et alii, 1989). GILBERT et alii (1974) 
o 

determinaram um intervalo ótimo de temperatura entre 30 C e 
O O 

37 C com miximo próximo de 43 C, embora JOHNSON et alii 

o 
(1983) tenham determinado que 30 C i a  temperatura ótima 

para a germinaçio de esporos. 

BANWART (1979) definiu que a atividade de ,gua 

mínima que permite o crescimento de B. cereus é 0,95; que 

consegue desenvolver-se entre os valores de pH de 4,9 a 

9,3; e tolera concentraç5es de NaCl de até 7,5¾, sendo 

inibido em taxas acima de 10¾. 

HOBBS & GILBERT (1986) comentaram que existe um 

ndmero cada vez maior de relatos sobre a ocorrincia de 

surtos de intoxica�ão alimentar produzidos por 

microrganismos do ginero Bacillus, especialmente B. cereus, 

cujos esporos resistem aos processos de coc�io utilizados 

no cozimento dos alimentos. 

Muitos estudos foram realizados para avaliar a 

ocorrincia de B. cereus em alimentos como produtos cárneos, 

laticínios, pudins e vegetais (MOSSEL, 1967), alimentos · 

desidratados (LEIT�O & DELAZARI, 1973/74), farinhas CEIROA, 

1975) e condimentos <POWERS, 1976). 
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CERQUEIRA-CAMPOS (1980) encontrou 18¾ de 

amostras de carne moída contaminadas com B. 
5 

cereus com 

contagens acima de 10 UFC/g de carne e FURLANETTO (1983) 

índices variando de 18 a 97¾ de amostras contaminadas por 

B. cereus acima dos padr5es legais, analisando alimentos 

como farinhas, 

carne moída. 

amido, queijo, alimentos desidratados P 

SILVA JR. (1991) estudou B. cereus em alimentos 

de 210 cozinhas industriais de São Paulo, encontrando 4,6¾ 

das amostras acima dos padr5es legais vigentes. 

VASCONCELOS & IARIA (1991) analisando linguiça 

fresca encontraram 10¾ das amostras contaminadas por B. 

cereus. 

LEIT�O (1988) come�ta que o controle de B. 

cereus em alimentos fundamenta-se na preven�lo de seu 

desenvolvimento, uma ve2 que é praticamente impossível 

impedir por completo a sua presença em matérias primas. 

Portanto considera fundamental que, particularmente nos 

alimentos preparados prontos para consumo, a 

multiplicaçio intensa do microrganismo seja inibida quer 

por refrigeração adequada ou pela manutençio dos alimentos 

em temperaturas acima de �� 
�J C; não devendo nenhum produto 

que ofere�a condi�5es para a proliferação deste pat6geno 

permanecer por períodos superiores a 2 a 3 horas em 
o o 

temperaturas na faixa de 15 C a 60 C, pois estas propiciam 

condiç5es favoráveis para seu desenvolvimento. 
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CASTRO IARIA (1984) caracterizaram 

Staph�lococcus aureus como sendo de ampla distribuiçlo no 

meio ambiente, podendo ser encontrado frequentemente no 

ar, em fezes, esgotos, alimentos e principalmente na mucosa 

nasal de homens e animais. 

Staph�lococcus aureus i uma espfcie constituída 

por cocos Gram positivos dispostos em forma de cachos de 

uva, podendo apresentar-se isolada ou aos pares. É 

facultativamente anaer6bia, multiplicando-se em 

concentraç5es de NaCl a 10¾ <KLOSS & SCHLEIFER, 1986) e 

sobrevivendo em salmoura com ati 23¾ de sal <Gengiorgis & 
1 

Diemann (1979) citados por LEIT�O (1988)). 

Segundo BAIRD-PARKER (1974), 
D O 

s. aureus 

multiplica-se em temperaturas de 6,5 C a 46 C, sendo seu 
o o 

ótimo na faixa de 30 C a 37 C, o que também foi observado 

por BANWART (1979). 

TROLLER & CHRISTIAN (1978> revelaram grande 

resistlncia de S. aureus à atividade de água (Aa) sendo 

observado crescimento com Aa igual a 0,86 e inibiçio total 

da multiplica��º com Aa igual a 0,84. 

Com relaç�o ao pH, S. aureus desenvolve-se na 

faixa entre 4,5 a 10, com 6timo no intervalo de 6,0 a 7,0 

segundo TATTINI (1973>. 

LEIT�O (1988) aponta que, com base nas 

peculiaridades de seu habitat, a presença de S. aureus nos 

alim�ntos é relativamente frequente, particularmente 

GENGIORGIS, C. & RIEMANN, H. Food processing and h�giene. 
In: RIEMANN, H. & BRYAN, F.L. Eccd bccn� inf��ticn� �nd 

into�i�ªtion�- New York, Academic Press, 1979. P.613�

713.



naqueles submetidos a manuseio intenso sob 

precárias de higiene 

i i 

NIELSEN (1985) comenta que portadores de S. 

aureus, 

podem 

quando trabalhando na manipulaçio de alimentos, 

assumir papel imiortante na epidemiologia de 

intoxicação alimentar estafiloc6cica, porque estes podem 

contaminar tanto suas roupas, como ambiente, suas mesas de 

trabalho, utensílios, equipamentos e alimentos. 

aureus em alimentos pode 

significar que as operaç5es na sua manipulação foram 

desenvolvidas em condiç5es insatisfat6rias do ponto de 

vista sanitirio sendo a origem os 

manipuladores, utensílios e equipamentos (ICMSF, 1978). 

In�meros estudos avaliaram a presença de S. 

aureus em alimentos, como o de DELAZARI & LEITAO (1976) em 

macarrão; de IARIA (1981) para doces cremosos; de 

FURLANETTO (1983) em farinhas, amidos e macarrão; de CABRAL 

et alii (1983) em queijo coalho e de ARAUJO (1984) para 

leite cru. 

GRAVANI (1987a) comentou que S. aureus pode 

crescer em grande variedade de alimentos, principalmente em 

alimentos proteicos ou misturas de alimentos que tenham pH 

favorivel, ou alimentos que necessitem de intensa 

como saladas, 

confeitaria contendo creme. 

Segundo o ICHSF 

maioneses e produtos de 

(1978) a toxina produzida 



o crescimento de S. aureus no ,:1. l :i m,:.;;·n to 

termoestável sendo responsável pelo quadro de intoxicaçio 

"\ l i m e n t "' r . D ti C K < 1 '·? 6 4 ) ·i-- E:'"'· f i , .. m e) u q u 0: a ·=,; 0'. n t: e , .. o t e) x i n ;;-1 �,. s f,\ o
o o 

termorresistentes a 100 C por 60 minutos e até 120 C por 20 

minut:oi;;. for;·,\m tipos d(·?: 

enterotoxinas estafiloc6cicas denominadas A, B, Ci, C2, D e 

E, conforme revisão feita por SILVA JR (1992). 

LEJ:Tf'.\O (1988) relatou que a prevenção da 

intoxicaçio estafiloc6cica em alimentos pode ser alcançada 

pelo controle de sua contaminação, principalmente no que 

à manipulação 

adequada 

dos produtos. 

dos alimentos suscept :í.veis 

da 

à 

contaminação e proliferação de S.aureus, consegue-se manter 

as popula�5es em níveis reduzidos. Pelo aquecimento dos 

alimentos essas bactérias são facilmente destruídas, 

embora a enterotoxina, porventura presente, não seja 
o 

sensivelmente afetada em temperaturas abaixo de 100 C. 

Clostridium perfringens é uma bactéria anaeróbia 

facultativa, frequentemente presente em casos ou surtos 

de doenças de origem alimentar, largamente disseminada no 

ambiente natural sendo encontrada no solo, água, 

esgoto e fezes humanas e de outros animais <BANWART, 1979). 

FURL.ANETTO (1983) em uma revisão sobre a 

ocorrincia de C. perfringens em alimentos no Brasil, 

relatou sua presença em produtos como farinhas e amido, 

queijo tipo frescal, carnes moídas, linguiças, produtbs 

i2 
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desidratados e peixes. Já GRAVANI (1987b) observou ser esta 

bactéria comum em carnes, aves e vegetais. 

O comportamento desse microrganismo frente aos 

fatores intrínsecos e extrínsecos foi revisado por LEI·r�□ 

(1988). Com relação à atividade de água CAa) sabe-se que 

abaixo de 0,995 a razio de multiplicação e restringida 

sendo Aa capaz de permitir o crescimento dessa bact�ria 

variável em fun�io do pH e tipo de soluto, com Aa igual a 

0,93 considerado como limite mínimo. No entanto, valores 

mais elevados, de 0,95 a 0,97 foram constatados quando a 

redu�io de Aa era feita pela utilização de NaCl . ou KCl, 

respectivamente. 

BANWART (1979) salientou que o crescimento de C.

perfringens pode ocorrer entre o intervalo de pH de 5,5 a 

8,0, sem evidência de multiplicação em valores abaixo de 

5,0 e acima de 9,0; com pH 5,5 o crescimento vegetativo é 

observado, sem, no entanto, haver esporula�io e produ�io de 

enterotoxina. 

Embora C. perfringens nlo seja considerada uma 

bactiria anaeróbia estrita, seu crescimento inicial é 

bastante influenciado pelo potencial de oxireduçio (Hobbs 
1 

(1979) citado por LEIT�O (1988)). O mesmo autor comentou 

que C. perfringens é uma bactéria mes6fila desenvolvendo-se 
o 

intervalo entre 20 e 50 C; 
M 

sendo evidenciado no a nao 
o 

crescimento a 6 � ,� e, além da velocidade de multiplicaçio 
o 

ser sensivelmente reduzida a temperaturas inferiores a 15 C. 

1 
HOBBS, B.C. Clostridium perfringens gastroenteritis. ln: 

RIEMANN, H. & BRYAN, F.l. Eccd beco� infecticas �nd 

iotc�ic�ticns. New York, Academic Press, 1979. P. 131-

171.



Os alimentos comumente envolvidos em surtos 

atribuidos a C. perfringens, segundo GRAVANI (1987b) sao os 

de origem protéica que foram cozidos cu ligeiramente 

assados. Esses processos reduzem o conte�do de oxigênio do 

alimento e fornecem um ambiente adequado para o crescimento 

desta bactéria. 

LEIT�O (1988) comentou que a principal medida de 

controle para minimizar problemas de infecç5es por C. 

perfringens é baseada na preven�lo da multiplica�lo da 

bactéria pela refrigeraçio adequada de alimentos 

preparados, visto que seu crescimento é bastante inibido 
o 

abaixo de 15 C. 

Verificando-se a potencialidade de alguns 

microrganismos no comprometimento da qualidade de alimentos 

e os riscos de suas presenças, houve a necessidade da 

criação do controle de qualidade microbiológico em 

alimentos; para isso foi necess,ria a elaboraçio de 

critérios microbiológicos que definissem limites para 

determinados organismos em cada alimento; grupos de 

microrganismos cuja presença indicasse condiç5es higiinico

sanitirias de matirias primas e produtos; além de medidas 

bisicas, a nível de manipulação, preparo e armazenamento, 

que viessem a diminuir o risco de uma 

indesejável. 

contaminação 

Como a qualidade de um alimento pode estar 

diretamente relacionada com o aspecto microbiológico, 



houve a necessidade de se estabelcer critérios para a 

avaliação qualitativa quantitativa da população 

microbiana nos diversos tipos de alimentos, com o intuito 

de se estabelecer padr5es_ e limites que determinassem se o 

produto em questio poderia ou nio vir a ser consumido, 

manipulado ou armazenado (BANWART, 1979 e MORENO, 1982). 

Para CHRISTIAN (1983) a elaboraçlo de critérios 

microbio16gicos deve refletir as peculiaridades da matéria 

prima em questio; suas características a nível de 

processamento, manuseio e armazenamento; o risco ao 

consumidor e a relação custo benefício de sua aplicação. O 

mesmo autor frisa que os critérios a serem escolhidos devem 

ser dinãmicos e se adaptar is funç5es de orientaçlo ou 

obrigação conforme suas reais necessidades. 
i 

Segundo Food Protection Committee USA (1964) 

citado por LEIT�O (1988) alguns conceitos derivados dos 

critérios microbio16gicos aplicados devem ser definidos: 

Padrão microbio16gico: é constante de uma lei ou 

regulamento administrativo oficial, estabelecendo para um 

determinado alimento o n�mero miximo tolerivel de 

microrganismos determinados por métodos estipulados 

oficialmente; sendo portanto obrigat6rio. 

Limite microbio16gico: é o limite miximo tolerivel de 

microrganismos ou de espicies microbianas definidas 

determinadas por metodologias estipuladas e sugerido como 

aceitável para um determinado alimento sendo considerado, 

FOOD PROTECTION COMMITTEE. An evaluation of public health 
hazard from microbiological contamination of foods: A 
report. Washington, U.S. National Academ� of Sciences. 
j964. 
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portanto, de orientação. 

Especificação microbiológica: t o limite máximo 

de microrganismos ou espécies microbianas 

definidas, determinadas por metodologia estipulada e de uso 

interno de uma firma ou estabelecimento industrial para 

controlar a qualidade de seu produto. 

Com isso, tomando-se por base as especifica�5es 

da INTERNATIONAL COMISSION ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATION 

FOR FOODS, AHERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, INTERSOCIETY 

AGENCY COMMITTEE ON HICROBIOLOGICAL METHODS FOR FOODS e 

FOOD AND DRUG ADHINISTRATION, foi implantada, segundo 

critérios microbio16gicos adaptados à realidade nacional, 
o 

PORTARIA N 01 - DINAL / MS de 28 de janeiro de 1987 

<Anexo 1) que determinou padr5es microbio16gicos para os 

produtos expostos à venda, ou de alguma forma, destinados 

ao consumo no território nacional. Dela constam a 

regulamentação de métodos analíticos para detecção 

contagem, plano de amostragem, normas de coleta e 

transporte. 

Na definicão dos critérios microbiológicas 

apliciveis para os alimentos, os microrganismos foram 

subdivididos em grupos, procurando caracterizar a qualidade 

sob aspectos higiinico-sanitirios e riscos potenciais i 

sa�de do consumidor. 

ICHSF (1984) distingue cinco grupos de 

microrganismos, também citados por LEIT�O (1988): 
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microrganismos que não oferecem risco direto à sa�de: 

neste grupo estio contidos microrganismos nio patogfnicos 

que, em presença excessiva no alimento podem causar sua 

deterioraçio ou reduç�o de sua vida de prateleira. Sua 

contagem fornece informações sobre as condições vigentes ao 

longo do processamento do alimento. Os exames realizados 

neste grupo são a contagem padrlo em placas e contagem de 

bolores e leveduras. 

microrganismos que oferecem risco baixo e indireto à 

este grupo inclui a pesquisa de microrganismos 

denominados indicadores. Sua avaliação quantitativa fornece 

informaç5es sobre as condiç5es higiinico-sanit,rias durante 

o processamento ou sobre as técnicas de 

utilizadas. 

preservaçio 

Ênfase especial é dada aos indicadores cuja 

presença poderia revelar uma contaminação fecal direta ou 

indireta do alimento, e consequente risco de introdução de 

microrganismos patoginicos, cujo habitat exclusivo 

preferencial 

coliformes 

é o trato intestinal de animais, 

totais, coliformes fecais, enterococos 

enterobactérias totais. 

ou 

como 

Os coliformes fecais são os indicadores 

microbio16gicos de contaminaçlo fecal mais empregados. 

Coliformes slo bactérias Gram negativ-s, nlo esporuladas, 

na forma de bastonetes e que fermentam a lactose. A 

definição de coliformes abrange os gineros Escherichia,-
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Klebsiella, Citrobacter e Enterobacter. 

ICMSF (1980) revela que coliformes fecais sio 

termosensíveis, possuindo temperatura mínima de crescimento 

a o 

entre 8 C a 10 C, sendo que algumas espécies podem crescer 
o 

em limites de até 0 C. Devido a essa termosensibilidade, 

COMMITTEE ON COMMUNICABLE DISEASES AFFECTING MAN (1991) 

afirma que coliformes fecais sio indicadores �teis 

de contaminaçio pós-processamento. 

microrganismos que oferecem um risco direto, moderado e 

com difuslo limitada: inclui bactirias potencialmente 

patoginicas, cuja presença em alimentos, em n�meros 

elevados,poderá causar processos de intoxicação ou infecçio 

de erigem alimentar. Sio classificados como de difusio 

limitada porque somente causam processos patológicos quando 

alcançam populaç5es elevadas. Os surtos resultantes 

restringem-se apenas aos indivíduos que consumiram 

determinado alimento. Neste grupo destacam-se: Bacillus 

cereus,Staph�lococcus aureus enterotoxiginico e Clostridium 

perfringens. 

microrganismos que oferecem um risco direto, moderado e 

com difusão potencialmente extensa: fa2em parte deste grupo 

bactirias potencialmente patog§nicas capa2es de causar 

processos patológicos mesmo quando ingeridas em doses 

reduzidas, e difundir-se com facilidade pelos alimentos a 

partir de um produto contaminado, como: Salmonella spp., 

virias de Shigella, Vibrio parahaemol�ticus 



19. 

e Escherichia coli enteropatog&nica . 

. microrganismos que oferecem risco direto e grave: neste 

item agrupam-se microrganismos altamente patog&nics�, cuja 

presen�a é inaceitável em alimentos para consumo humano, 

como: Clostridium botulinum, Clostridium perfringens tipo 

C, Salmonella t�phi e Vibrio cholerae. 

Vários trabalhos foram reali2ados com o 

objetivo de avaliar quais os alimentos e em que ponto 

do processo de preparaçio ocorreram contaminaç5es 

microbio16gicas. 

GRAVANI (1987a) cita que em pesquisa realizada 

entre os anos de 1972 e 1978, Staph�lococcus aureus f�i 

responsável por 25,8¾ dos casos confirmados de doenças de 

origem alimentar, presente em grande 

alimentos, principalmente proteicos ou 

variedade 

misturas 

de 

de 

alimentos contendo proteína. Na mesma pesquisa Clostridium 

perfringens mostrou-se responsivel por 11,3¾ dos casos de 

doenças de origem alimentar. 

BRYAN (1981) analisando os fatores que 

contribuiram para doenças de origem alimentar, relatou que 

na Inglaterra e País de Gales, no período de 1969 a 1976, o 

resfriamento inadequado, espaço de um dia ou mais entre o 

preparo e o consumo, processamento tfrmico e reaquecimento 

inadequados, pessoas contaminadas manipulando alimentos que 

nio foram imediatamente cozidos e a ingest�o de alimentos 

e ingredientes cr�s, mostraram-se como os principais 



responsiveis por tais ocorr&ncias. 

BRYAN (1988a) relatou que diversos 

determinam se um alimenta torna-se um veicula importante de 

destacam-se a natureza do 

alimento, a probabilidade de sua contaminaçio desde a fonte 

até o preparo, condiç5es de seu transporte e exposi�io 

tempo X temperatura durante o processamento. No mesmo 

trabalho BRYAN (1988a) avaliou os principais microrganismos 

patoginicos e suas províveis presenças em diferentes 

alimentos como saladas de batata, doces ciemosos, saladas 

de frango, 

massas. 

carnes, presuntos, peru, frango, vegetais e 

BRYAN (1988b) classificou em ordem decrescente 

os principais fatores que contribuiram para a ocorrincia de 

surtos de intoxicaçio alimentar nos Estados Unidos no 

período de 1961 a 1982. São eles: réfrigeraçio inadequada, 

manutenção de alimentos a temperatura ambiente, 

armazenamento de alimentos em grandes recipientes nos 

intervalos de 12 horas ou mais entre o 

preparo e o consumo, mattrias primas ou ingredientes 

contaminados, contaminação por manipuladores, 

não credenciados, cocçio ou aquecimento insuficientes, 

reaqüecimento insuficiente, manutenção ttrmica inadequada, 

contaminaçio cruzada, limpeza imprópria de equipamentos e 

utensílios e descongelamento inadequado. 

Praticamente a mesma sequincia de fatores acima 



  

expostos que contribuiram para surtos de toxinfecç5es, 

foram reafirmadas por novo estudo de BRYAN C1990a). 

MOSSEL & GARCIA (1975) afirmaram que um sistema 

preventivo de garantia de qualidade dos alimentas deve 

levar em conta tanto os microrganismos patogênicos como os 

deterioradores que podem atingir o alimento a partir do 

homem, dos equipamentos, utensílios e das tubulaç5es. 

CASTRO & IARIA (1984) realizando pesquisa de 

Staph�lococcus aureus em material de vestíbulo nasal de 78 

manipuladores 

portadores 

enterotoxina 

de alimentos encontraram 42,3¾ 

produtoras 

como 

nasais e 6,4¾ com cepas 

realizando um 

estafilocócica. IARIA 

trabalho semelhante ao 

et alii 

anterior 

de 

(1980) 

em 34 

manipuladores de alimentos em hospitais encontraram 35,3¾ 

de portadores e destes, 16,7¾ positivos para cepas 

produtoras de enterotoxinas. 

Dentro da mesma linha de pesquisa,NIELSEN (1985) 

examinou S. aureus em 119 manipuladores de 10 cozinhas, 

encontrando 5,9¾ dos pesquisados contendo a bactfria nas 

fossas nasais, 14,3¾ na garganta, 5,9¾ nas mãos, 8,4¾ no 

nar�z e garganta, 10,1¾ no nariz e mios, 6,7¾ na garganta e 

mãos e 31,9¾ no nariz, garganta e mãos. 

SILVA JR. (1992) analisando 90 amostras de 

equipamentos, 242 de utensílios de preparaç�o de alimentos 

e 385 de utensílios de mesa de cozinhas industriais, 

encontrou 52,7¾ contendo coliformes totais, 24,6¾ com 

2i 



coliformes fecais, 5,7¾ com Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, 30¾ com S. aureus 

positiva e 10,8¾ com Bacillus cereus. 

00 
�� -

13,8¾ com 

coagulase 

EIROA (1977) afirmou que doenças de origem 

alimentar podem ser evitadas mediante um sistema 

adequado de exames microbiológicos envolvendo a coleta de 

amostras seguida de análise e rejeição dos lotes 

contaminados. No entanto, a autora coloca que somente este 

sistema nlo é efetivo, devendo o controle de qualidade 

começar efetivamente a nível de produção e não restringir

-se apenas ao exame do produto final. 

QUEVEDO (1984) comenta que a vigilância na 

produção deve substituir a inspeção final do produto 

terminado sendo o método mais efetivo de controle da 

qualidade dos alimentos o de natureza preventiva, 

eliminando as causas de contaminação. Segundo FIGUEIREDO 

(1988) a fun,lo bisica do controle de qualidade 

microbiológico é avaliar os processos e descobrir os 

riscos; implantar soluçSes viáveis e zelar para que sejam 

permanentes, devendo de preferincia ser desenvolvido dentro 

de uma sistemática de atuação denominada: Análise de Risco 

por Pontos Críticos de Controle <ARPCC). A este respeito 

BRYAN (1978) afirmou que o sistema ARPCC i a melhor 

garantia para a proteção contra as doenças de origem 

alimentar. 

BRYAN (1990a,b) definiu ARPCC como uma sirie de 



aç5es que devem ser adotadas para garantir a segurança e a 

qualidade dos alimentos processados; compreendendo a 

de riscos, avaliaçio de sua severidade 

probabilidade de ocorrincia, identificação e monitoramento 

de pontos críticos de controle, estabelecimento de 

critérios, e adoçlo de medidas de controle e correção de 

falhas, sempre que os resultados do monitoramento indicarem 

que os critfrios nio estiverem sendo atingidos. 

23
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Coleta de amostras 

Foram analisados e interpretados os resultados 

obtidos atravis de anilises microbio16gicas de um total de 

1577 amostras de alimentos coletadas no período de janeiro 

de 1989 a dezembro de 1990 em cozinhas industriais, cujo 

nómero de refeiç5es diárias variou entre 500 e 3000. 

Para a coleta das amostras foram utilizados 

utensílios previamente esterilizados e sacos plisticos 

esterilizados, os quais foram abertos somente no momento da 

introdução da amostra. 

Cada amostra coletada pesava aproximadamente 

2509, sendo retirada dos recipientes do balc�o de 

distribui�io cerca de uma hora ap6s o tirmino do processo 

de preparo e acondicionada no saco plistico sem entrar em 

contato com as paredes externas deste. 

Em seguida o saco plástico foi fechado, 

dobrando-se tris vezes a sua boca e amarrando-a com um 

lacre inviolável.Cada saco plástico fechado foi devidamente 

identificado e armazenado sob temperatura de refrigeraçlo 



o 
de 4 C. 
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Para a transferfncia do local de coleta ao 

laboratório as amostras foram retiradas da refrigeraçio 

imediatamente antes do transporte e acondicionadas em bolsa

isotjrmica contendo placas de gelo reciclável. 

O pra20 entre coleta e semeadura das amostras 

variou de 4 a 6 horas, sendo que no laboratório as amostras 

tambim foram mantidas sob entre o 

recebimento e inicio da anilise. 

3.2. Tipos de alimentos examinados 

As amostras examinadas foram provenientes de 

cozinhas industriais localizadas em diferentes municípios 

do Estado de Slo Paulo, compreendendo os seguintes tipos de 

alimentos: 

Arroz pronto para o consumo (254 amostras) 

Feijio cozido (141 amostras) 

Carnes assadas (494 amostras): nesta categoria foram 

considerados todos os pratos que possuem em seu preparo uma 

etapa de cocçlo ou forno. 

panela, strogonoff, etc. 

Ex: carne assada, carne de 

. Carnes fritas (190 amostras): fazem parte deste grupo 

os alimentos nos quais os processos de preparo contam com 

uma etapa de chapa,grelha ou fritura. Ex: bifes,espetinhos, 
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almondega frita, etc . 

. Massas com recheio (36 amostras): agrupa os tipos de 

massa que contém algum recheio. Ex: caneloni, ravioli, 

capeletti, et� . 

. Massas sem recheio (185 amostras): massas contendo 

molho ou cobertura externa, adicionados apos a sua cocçio. 

Ex: spaghetti, nhoque, etc. 

Saladas de maionese (112 amostras): fazem parte desta 

categoria as saladas de maionese e as ialadas tipo 

salpiclo. Ex: maionese de legumes, salpiclo de frango, etc. 

Doces cremosos (114 amostras): incluem os doces que 

possuem comci ingrediente cremes ou chantill�. Ex: bombas, 

torteletas, bolos com recheio de creme, etc. 

. Doces sem creme (51 amostras): 

considerados arroz doce e canjica. 

3.3. Metodologia analítica 

neste grupo foram 

3.3.i. Contagem padrio em placas de microrganismos 

mesófilos 

A partir de cada amostra foram pesadas 

assépticamente 25g de alimento e adicionados 225ml de 
-1

peptona 0,1¾, resultando em uma diluição 10 Esta 

diluiçlo foi homogeneizada 

minutos. 

durante aproximadamente 3 



Em seguida, a partir desta diluição inicial, 
·-2 ·-<➔ "-4 

foram preparadas as diluições 10 , 10 e 10 , em tubos. 

De cada diluiç�o foi semeado 1ml no fundo da 

placa de Petri, e vertidos 10ml de Agar Padr5o da marca 
O C) 

DIFCO, fundido e resfriado a 44 C + i C. 
o 

Em seguida as placas foram incubadas a 35 C -
o 

37 C por 48 horas + 2, segundo mitodo 

AOAC < i 975) . 

l" €-�C Om€-:n cl ael C) 

3.3.2. Contagem de Bolores e Leveduras 

De cada dilui�lo preparada nos tubos acima 

mencionados, foi semeado 1ml no fundo da placa de Petri e 

adicionados 15 a 20ml ele Agar Batata Dextrose ela marca 
o o 

DIFCO acidificado, fundido e resfriado a 45 C ± i C. 
o 

Em seguida as placas foram incubadas a 25 C por 

5 dias, segundo mftodo recomendado pela AOAC (1975). 

3.3.3. Pesquisa de Coliformes Totais <NHP> 

Das diluiç5es do homogeneizado do alimento foi 

pipetado 1ml em tubos ele Caldo Lauril Sulfato Triptose 

da marca DIFCO contendo tubo invertido de 

utilizando-se 3 tubos para cada dil�içlo. 

Durham, 

o 

Em seguida estes tubos foram incubados a 35 C -

27. 
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o 
37 C por 48 horas. 

Dos tubos que apresentaram produçio de gás 

transferiu-se uma alta para outros tubos contendo Caldo 

Lactose-Bile-Verde 

invertido de Durham. 

Brilhante da marca DIFCO com tubo 

o 
Estes tubos confirmativos foram incubados a 35 C 

- 37 C durante 48 horas. A partir daqueles evidenciando

produção de gases, foi calculado o NHP de coliformes, 

utilizando-se tabelas apropriadas (AOAC, 1975). 

3.3.4. Pesquisa de Coliformes de Origem Fecal (NHP> 

A partir dos tubos positivos de Caldo Lauril 

Sulfato Triptose (item 3.3.3.) foi transferida uma alça 

para tubos contendo Caldo EC da marca DIFCO contendo tubos 

invertidos de Durham. 
o o 

Estes tubos foram incubados a 44,5 C + 0,2 C por 

48 horas, em banho maria, calculando-se a partir dos tubos 

com evidenci�� de gases, o NHP de coliformes fecais 

CSPECK, 1984). 

3.3.5. Pesquisa de Sta2b�laca�cu� auccu5 

Foi semeado 0,1ml do homogeneizado e de cada 



uma de suas diluiç5es na superfície do meio Agar Baird 

Parker da marca DIFCO efetuando-se o espalhamento, com 

auxílio de uma alça de Drigalsk�. 

E 111 se g u i d c"i , ::1 i; p 1 a e: e\ s f Cl r· ··.'. ;,, J. n e u b ::\ d a<.:; fJ m p o s; :i. ç: ã o 
o () 

invertida por 35 C - 37 C por 48 horas. 

Posteriormente, a partir de colSnias típicas, 

r(-�a 1 i:a:adas 

< AOAC, j_ 975) . 

P )" (JV,":\ S con-Firm,":\t ivt-\S 

A partir do homogeneizado e de suas dilui,5es 

-Foram semeados 0,1ml sobre a superfície de placas de Agar

Polimixina-Gema de Ovo-Vermelho Fenol da marca MERCK, 

seguido de espalhamento com auxilio de alça de Drigalsk�. 

A seguir as placas -Foram incubadas a 32 C por 24 

horas < SF'ECK, i 984) . 

As provas con-Firmat6rias, quando necessárias, 

-Foram realizadas seguindo as recomendaç5es de SPECK (1984). 

3.3.7. Pesquisa de SalmgnElla spp 

Para o pri-enriquecimento -Foi preparado um 

homogeneizado em água peptonada tamponada (1¾), o qual -Foi 
o o 

incubado a 35 C - 37 C por 18 a 24 horas. 

29. 
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Para o enriquecimento, pipetou-se 1ml do cultivo 

de pré-enriquecimento em 10ml de Caldo Selenito Cistina 

da marca DIFCO e 1ml do cultivo em 10ml de Caldo de 

enriquecimento Tetrationato da marca DIFCO. 

Em seguida, estes cultives de enriquecimento 
o o 

foram incubados a 43 C + 0.5 C por 24 horas. 

Em continuação, a partir de cada meio liquido de 

enriquecimento foram feitas estrias de isolamento nos 

seguintes meios: 

Agar Verde-Brilhante da marca DIFCO com incubação 
o o 

a 33 -37 C por 24 horas. 

Agar Sulfito Bismuto e Agar SS da marca DIFCO, com 
o o 

incubaçio à 35 -37 C por 48 horas. 

As co18nias suspeitas foram submetidas a testes 

bioquímicos preliminares em Agar Tríplice Aç�car-Ferro 

CTSI> da marca DIFCO e Agar Lisina Ferro (LIA) da marca 
o o 

DIFCO. Os tubos inoculados foram incubados à 35 -37 C por 

Em caso de reaç5es positivas foram realizados 

testes sorológicos (polivalente " O "  e "  H "), conforme 

método recomendado pelo ICHSF (1978). 

3.3.8. Pesquisa d� Clostrídios Sulfito Redutores 

A partir do homogeneizado e de suas diluiç5es 
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foi pipetado 0,1ml sobre a superfície de placas de Petri 

com Agar Triptose Sulfito Cicloserina da marca DIFCO, 

seguido de espalhamento e deixando-se secar por J 10 

minutos Em seguida .�s superfícies das placas foram 

cobertas com 10ml do mesmo àgar. 

As placas tampadas foram introdu2idas em uma 
D O 

jarra de anaerobiose e incubadas à 35 -37 C por 24 horas 

CICHSF, 1978). 

3.4. Avaliação dos resultados 

3.4.1. Avaliação quantitativa 

Os resultados obtidos �oram analisados frente 

aos padr5es brasileiros de qualidade estabelecidos pela 

Portaria 01/87 do Miftistirio da Sadde (1987). Esta Portaria 

define limites toleriveis de contaminação e estabelece 

diversas situaç5es de qualidade microbio16gica do alimento 

<Apêndice 1). 

3.4.e. Avaliação qualitativa 

Os resultados foram avaliados qualitativamente 

com rela�io à presen�a de indicadores higiinicos-sanitirios 



e enteropat6genos potenciais, como coliformes 

32. 

Staph�lococcus aureus, Salmonella spp . ,  Bacillus cereus E

Clostridios sulfito redutores. 

Nesta avaliação, os diferentes alimeritos 

analisados foram caracteri2ados com relação às percentagens 

de contamina�io pelos diversos microrganismos patoginicos 

considerados (Tabela 5). 

Além disso, procurou-se avaliar a predominlncia 

de enteropatógenos potenciais e de indicadores higiinico

sanitirios (coliformes fecais) apenas nas amostras 

contaminadas entre o total das analisadas (Figur�s 5-13). 



4. RESULTADOS E DISCUSS�O

Os estudos efetuados ao longo do biinio 1989-

1990, possibilitaram a avaliação microbiológica de um total 

de 1577 amostras diversas, englobando alimentos preparados 

de origem animal e vegetal, coletados em restaurantes 

industriais localizados no Estado de Sio Paulo. 

Em funçio da diversidade de produtos analisados 

e do n�mero elevado de amostras avaliadas num espaço de 

tempo bastante prolongado, os resultados obtidos permitiram 

uma avalia�io preliminar razoavelmente demonstrativa da 

qualidade, no aspecto microbiológico, dos alimentos 

oferecidos ao consumo. 

Na pesquisa efetuada foi dada infase maior ã 

presen�a de espicies ou grupos de microrganismos para os 

quais são especificadas limitações nos padrões 

microbiológicos vigentes no pais, e contidas na Portaria 

01/87 do Ministfrio da Sa�de (1987). Na citada Portaria, ao 

lado dos valores limites toleriveis de contaminação, 

específicos para cada espicie ou grupo de microrganismo e 

para cada tipo de alimento, estio inseridos valores 
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numéricos que permitem caracterizar diferentes situações do 

alimento com rela�io à sua qualidade microbiológica ( vide 

Apêndice i) .

qu;;·1ndc> 

microbianas acima do limite legal estabelecido nos padrões, 

C) alimento em exame poderá ser c:rnno 

apresentando "condi<;Ões higiênicas insatisfatórias", 

condições higiênico-sanitál"ias insatisfatórias", "produto 

inaceitável pai·a o consumo dil"eto" ou "produto impi-ópd.o 

para o consumo", devendo, nesta Ltltima situac;:ãc> s;er 

sumariamente rejeitado. 

E importante destacar-se que este tipo de 

procedimento, nio conduzindo i rejei,io imediata do produto 

quando apresentar contagens acima dos limites 

estabelecidos, i calcado em recomendac;:5es emanadas da 

INTERNATIONAL COHISSION ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATION 

FOR FOODS - ICMSF (1984), na qual, dependendo do tipo de 

parimetro microbio16gico aplicado, sio estabelecidas faixas 

toleriveis de contaminac;:io. Assim para o caso de 

microrganismos indicadores das condic;:5es higiênicas ou 

higiênico-sanitirias, ou mesmo no caso de enteropat6genos 

potenciais de menor gravidade, caso de Staph�lococcus 

aureus, Bacillus cereus e Clostridium perfringens, sio 

estabelecidos planos de tris classes, nos quais o produto 

pode apresentar-se com qualidade boa, 

sujeito a rejeic;:io, em func;:io de evidenciar contagens acima 



de um limite máximo seguro. 

Com base nessas considerações iniciais os dados 

contidos nas Tabelas i a  4 e nas Figuras i a  4, reportam os 

resultados quantitativos referentes à contaminaçio das 1577 

amostras analisadas por Staph�lococcus aureus, Bacillus 

cereus, Clostridios sulfito redutores e Coliformes fecais. 

É impm-t ante destacai· -se os d i f er en t &:s;.

microi-gan ismos e tipos de alimentos sio citados C)S 

percentuais de amostras examinadas evidenciando contagens 

de acordo com os padr5es legais vigentes (PAPLV), em 

condições higilnico-sanitirias insatisfat6rias CCHSI >, 

inaceitiveis para o consumo direto <ICD> e impróprias para 

o consumo ( IC).

Comentirios adicionais poderiam ser feitos em 

relaç:io aos resultados observados para os 

microrganismos nos diversos tipos de alimentos: 

4.1. Staeh�lacacc"� auc�u� 

dif<"He-ntes 

Observando os dados contidos na Figura i e na 

Tabela i, observa-se que as amostras de arroz, 

doces sem creme apresentaram, em sua totalidade, resultados 

de acordo com os padr5es legais vigentes. Fatores como o 

pouco manuseio e adoçio de processos térmicos bastante

rigorosos, aliados ao fato de arroz e feijio serem 

pi·eparados e consum:idos em cui·t o espaç:o de tempo, P<Jdei-iam 

<'?XP l icar tais constataç:5es, p1·incil :>almente por que 
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Figura 1. Distribuiçlo dos diferentes tipos de alimentos
com relaçlo à contaminação por Staph�lococcus
aureus, de acordo com os critfrios contidos na
Portaria 01/87 do Hinistlrio da Sa�de (1987).
PAPLV = Produto de acordo com os padr5es legais
vigentes, CHSl=Condiçlo higiinico-sanitiria in
satisfat6ria, ICD=Inaceitivel para consumo di
reto, IC=impr6prio para o consumo. 

Tabela de alimentos 
contaminação 
acordo com 

1. Avaliaçlo de diferentes tipos
relação à intensidade de
Staph�lococcus aureus, de
crit�rios especificados na
Hinistlrio da Satlde (1�87).

Portaria 0:1./87 

com 
po1-

os 
d<J 

.PI, .... � .. 
'.=EijAil CHRt�E3 :ARNES !'!ASSAS CCl'I MkSSAS SEM l'IAIONESES DOCES DOCES SEl'1 i-,l'.;"IJL 

ASSADAS FRHAS RECHEIO RECHEIO CREl'IOSOS CREME 

¾o. No. : No. ., No. " No. ., No. % No. ., No. 7. No. i. ,. .. ,. ,. ,. 

:;:54 1CO 141 100 486 98.38 188 98.95 31 86.11 176 95.14 108 96.43 105 92.11 51 100 

o r, o o 
.. 

0.61 2 1.05 ,, 5.56 5 2.70 1 O.B9 9 7.89 o o V ,1 ,. 

o o o o o i) i) o o o o o o o o o o o 

o o o o 5 1.01 o o 'T 8.33 4 2,lô 
T 

2.68 o o . o e-· ., 

254 100 141 100 494 100 190 100 3b 100 185 100 112 100 114 100 51 100 

TOTAL 

�o. ., 
·"

1540 97.65 

., .."" 1.40 

I\ . 

V .J 

1�, 0.9�. 

1577 100 



37. 

Staph�lococcus aureus é comumente transmitido por 

manipuladores que contém cepas deste microrganismo em suas 

fossas nasais, pele, roupas, como demonstrado por CASTRO & 

IARIA (1984) e NIELSEN (1985). 

Dentre os alimentos analisados, que 

apresentaram maiores problemas foram as massas com recheio, 

massas sem recheio e maioneses com 8,33¾, 2,16¾ e 2,68¾, 

respectivamente, das amostras impróprias para consumo e 

doces cremosos com 7.89¾ das amostras condiç5es 

higiinico-sanitirias insatisfat6rias. 

Massas em geral sio alimentos onde 

frequentemente se observa S. aureus, presença essa que 

justifica-se, segundo ICMSF (1980b), pela contaminação dos 

equipamentos utilizados para misturar as massas, ou durante 

as etapas iniciais de secagem, onde esta bactéria pode 

crescer visto que as condi�5es são quase ideais. Isso foi 

comprovado por DELAZARI & LEIT�O (1976), que ao procederem 

contagem de S. aureus em massas secas verificaram 69,5¾ das 

amostras 

analisadas 

contaminadas. Porlm no caso das amostras 

neste trabalho tal justificativa não se 

enquadra, uma vez que as massas coletadas jà haviam passado 

por processo de coc�ão, o qual não permite a sobrevivincia 

de S. aureus <LEIT�O, 1988). Com isso admite-se que a maior 

probabilidade de tais ocorrincias seria a de contaminação 

via manipuladores. 

No que diz respeito à maionese, por ter seus 
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ingredientes manipulados após o processo de coctio, como as 

etapas de descasque e corte, extremamente 

susceptível ã contaminaçâo por S. aureus como e comentado 

por GRAVANI (1987a) e BRYAN (1988a). 

O mesmo problema de manipulaçlo em condições 

precárias de higiêne pode justificar os resultados 

encontrados para doces cremosos, aliado ao fato de tais 

alimentos, assim como nas maioneses, oferecerem condições 

favorãveis ao desenvolvimento de S. aureus por refrigeração 

inadequada ou ausente, como observado por IARIA (1981). 

4.2. B�cillu5 c�c�u5 

Observando-se a Figura 2 e a Tabela 2, verifica

se que houve ampla incidincia de Bacillus cereus em 

alimentos cujas matérias-primas básicas sio cereais e 

farinhas, como arroz, feijio, maioneses, massas, doces 

cremosos e doces sem creme, o que vem de encontro· ao 

apontado por BANWART <1979).

Este fato pode ser justificado por ser B. cereus 

encontrado no solo, contaminando alimentos diversos, que 

por apresentarem baixa atividade de igua não permitem a 

germinaçio dos esporos desta bactiria. A adição destas 

mat�rias-primas a outros insumos para a confecção dos 

pratos citados, acarreta um aumento da atividade de igua, 

favorecendo a germinaçio dos esporos, que encontram 

condiç5es favoráveis para seu desenvolvimento quando a 
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Figura 2. Distribuiçlo dos diferentes tipos de alimentos
com relaçlo à contaminação por Bacillus cereus,

de acordo com os critérios contidos na
Portaria 01/87 do Ministério da Sa�de (1987).
PAPLV = Produto de acordo com os padr5es legais

vigentes; CHSI=Condição higiinico-sanitária in
satisfat6ria; ICD=Inaceitável para consumo di
reto; IC=impr6prio para o consumo.

Tabela 2. Avaliação de diferentes tipos de alimentos com 
relação à intensidade de contaminação por 
Bacillus cereus, de ac:m-do com c1!:; 
critérios especificados na Portaria 01/87 do 
Ministério da Sa�de (1987). 

riRF:CZ FE!JAO ;:'.ARNES CARNES MASSAS COM MASSAS SEM MAIONESES DOCES DOCES SEM 
ASSADAS FRITAS RECHEIO RECHEIO CREMOSOS CREME 

No. 7. No. % \' 'f No. 
.. 

No. 
.. ,. 

k No. 'I No. 
.. No • ., 

,iO, ,. ;. /, 110. ,. /, ,. 

241 94.88 131 92.92 484 97.97 189 99.47 ,., 91.67 1b8 90.81 109 97.32 93 81,58 
.,. 

70.59 �•,J .;C) 

12 4,i3 9 b.38 10 2.03 1 o. 53 2 5.55 15 8.11 
.,. 
··' 2.bB 14 12.28 4 7.84 

o (l o o o o o o o o o o o o o o o o 

1 1).39 1 ;),70 
. 

o o 
" • 

2.78 2 1.08 o o 7 ó.14 11 ,, . ....,� ,} V i .:l,J, 

254 100 141 100 494 100 190 100 36 100 185 100 112 100 114 100 51 100 

TOTAL 

No. 
.. 
/, 

14B4 94.1(; 

70 4.44 

o o 

23 1.46 

1577 100 
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o 
temperatura for superior a 10 C ou quando os alimentos 

(J 

forem mantidos abaixo de 55 C por períodos de 2 a 3 horas 

Em carnes fritas e assadas observou-se baixos 

de contaminaç:lo por B. cereus, 

E�n e: on t r ado<.:,, um em carnes fritas e dez em carnes assadas, 

·Faixa de cond:iç:ão higi&n:ico-sanitária 

insatisfatória (CHSI)(Tabela 2), podem ser decorrentes de 

contaminação cru2ada por utensílios, ou mesmo presença de 

B. cereus na carne "in nat Llt"a", conforme comprovado pc>r 

CERQUEIRA-CAMPOS (1980) e FURLANETTO (1983). 

I)ent re os alimentos contendo B. cereus 

destacaram-se doces cremosos e principalmente doces sem 

creme com 6.14¾ e 21.57¾, respectivamente, das amostras na 

pratos como de maior risco para a referida bactéria. 

4.3. Clostridios sulfito redutores 

Pelos dados contido� na Figura 3 e Tabela 3, 

verifica-se que alimentos como saladas de maionese, arroz, 

feijão, doces cremosos e doces sem creme apresentaram 100¾ 

das amostr�s analisadas de acordo com os 1 h1j.tes 

estabelecidos pela legislação (Apindice I). 

Os �nicos pratos que apresentaram Clostrídios 

sulfito redutores acima dos limites permitidos (Tabela 3), 

foram aqueles que continham produtos cárneos ou farinhas 
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Figura 3. Distribuição dos diferentes tipos de alimentos
com relação à contaminação por Clostridios 
sulfito redutores, de acordo com os critérios 
contidos na Portaria 01/87 do Hinistirio da 
S.-.-l.úde < 1987 > . 
PAPLV=Produto de acordo com os padr5es legais 
vigentes; CHSI=Conditio higiinico-sanitária in
satisfatória; ICD=Inaceitável para consumo di
reto; IC=Impróprio para o consumo. 

Tabela 3. Avaliação de diferentes tipos de alimentos com 
relaçio à intensidade de contaminaçio por 
Clostrídios sulfito redutores, de acordo com os 
critérios especificados na Portaria 01/87 do 
Ministério da Sa�de (1987). 

1 

HRROZ FEIJAO CARNES CARNES MASS11S CO!I i1ASSAS SEI! IIAIONESES DOCES DOCES SEi'! 
ASSADAS FRITAS RECHEIO 

No. 'I 
.. No. % No. i. No. % No. i. 

254 100 141 100 487 98.5B 188 98.94 35 97.22 

o o o o o o 1 0.53 1 2.78 

o o o o o o o o o o 

o o o o 7 1.42 1 0.53 o o 
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,. . .
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o o o o 
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em sua composição, em conformidade com o que já havia sido 

observado por FURLANETTO (1983) e BRYAN (1988a). Observa-se 

que dentre estes, carnes assadas e massas sem recheio 

mostraram percentuais semelhantes de amostras impr6prias 

para o consumo (IC) (1.42¾ e 1.62¾,respectivamente) <Tabela

3). Os outros pratos que apresentaram amostras 

contendo Clostrídios sulfito redutores quantitativamente 

acima dos limites estabelecidos foram carnes fritas e 

massas com recheio. Isso é explicado pelo fato dos Clostrí-

dios sulfito redutores serem microrganismos esporulados, 

comumente presentes em substratos proteicos, onde 

podem sobreviver durante os processos térmicos, os quais 

o teor de oxigiriio do alimento, fornecendo um 

ambiente adequado ao crescimento dessas bactirias (GRAVANI, 

1987b). Aliada a tratamentos térmicos que permitem a 

sobrevivincia dos esporos, a manuten�ão dos produtos abaixo 
o o o 

de 55 C ou por períodos prolongados acima de 10 C a 15 C, 

fatos estes bastante podem permitir a 

germinação dos esporos e posterior multiplica�ão das 

células vegetativas, como apontado por LEIT�O (1988). 

4.4. Coliformes fecais 

Analisando-se a Figura 4 e a Tabela 4, observa

-se que todos os alimentos estudados apresentaram amostras 

fora dos limites estabelecidos pela legislaçio. 

Sendo os coliformes fecais um dos melhores 
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Figura 4. Distribuição dos diferentes tipos de alimentos 
com relaçio à contaminação por Coliformes 

fecais, de acordo com os critlrios contidos na 
Portaria 01/87 do Hinistirio da Saúde (1987). 
PAPLV = Pioduto de acordo com os padr5es legais 
vigentes;CHSI=Condição higiinico-sanitiria in
satisfat6ria; ICD=Inaceitável para consumo di
reto;IC=Impr6prio para o consumo. 

Tabela 4. Avaliação de diferentes tipos de alimentos com 

relaçlo à intensidade de contaminaçio por 
Coliformes fecais, de acordo com os critlrios 
especificados na Portaria 01/87 do Hinistjrio 
da Saúde (1987). 

.;RROI FEIJAO CARNES :;;RNES iíASSAS C:JM MASSHS SEM i'!AIDNESES DOCES DOCES SEI'! 
HSSADHS FRHAS RECHEIO RECHEIO CREi'!OSOS CREl'!E 
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u 

No. ., 
No. % ;,ia, 'I No. i: No. i: No. % No. " No. .. 

., ,. r, ,. .. 

238 93.70 1""'1 
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254 100 141 100 494 100 190 100 36 100 185 100 112 100 114 100 51 100 

TOTAL 

No. % 

1289 B1.74 

114 7.23 

90 
e �" 
i..ia!J. 

84 5.32 

1577 100 

43. 
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indicadores de contaminacio fecal nos alimentos, V(·�r· i f:i.ca··-

se que pratos que apresentam grande manipulaçio e ausincia 

de tratamento térmico final, como maioneses e doces cremo

sos, apresentaram os maiores e mais variados níveis de con

taminação, contando com apenas 27,68¾ e 55,26¾, respectiva

mente,das amostras de acordo com os padr5es legais vigentes. 

Outros alimentos, teoricamente menos 

manipulados, como arroz, feijio, carnes fritas e assadas, 

apresentaram, embora em menor nómero <Tabela 4), amostras 

fora dos padr5es exigidos, onde a mais provivel causa seria 

a recontamina,;lo ap6s o processo tirmico CCOMHITTEE ON 

COHMUNICABLE DISEASES AFFECTING MAN, 1991), via manipulado

l"es, utensílios ou produtos "in nattu-a", o que pode s,el· 

reforçado pelas conclus5es obtidas por SILVA JR. (1992) 

analisando coliformes fecais em utensílios e equipamentos. 

Doces sem creme e massas apresentaram níveis 

intermediirios de amostras em condição insatisfatória 

quanto aos coliformes fecais. Tal constata�lo poderia ser 

explicada pelo fato desses alimentos requererem menor 

manuseio que maioneses e doces cremosos, porim mais intenso 

que arroz, feijlo e carnes. Outro fator que definiria tal 

faixa intermediiria seria o tratamento tirmico final, 

ausente no primeiro grupo e mais rigoroso no segundo. 

Ao lado da avaliação em termos quantitativos da 

presen,;a de 

ent:eropatógenos 

indicadores 

potenciais 

higiinico-sanitirios e 

nos d i fen�nt es tipos 

de 

de 



alinrn:ntcls, import:,:\nt:i:::: t: ,,\111b ém 

qualitativa dos diversos alimentos estudados com relaçio 

presença dos diferentes grupos ou espécies microbianas de 

maior interesse quanto ao aspecto de sa�de p�blica. 

Os resultados observados, contidos nas Figuras 5 

a 13 e na Tabela 5 permitem uma avaliação dos níveis de 

contaminaçlo destes alimentos. 

Tabela 5. Totalização dos dados experimentais relativos à
presença de bactérias indicadoras das condiç6es
higifnico-sanit,rias e de enteropatógenos poten
ciais em amostras de diferentes alimentos anali
sados no biinio 1989-1990.

�lostridios 

Coli formes Staohvlococcus Bacil lus Sulfito Sal1oneila Total 

fecais aureus cereus Redutores 

No. z No. z No. z No. � No. Á ,. 

ARROZ 25 9.84 o o p: 
u! 5.12 o e o o 254 

FEIJAG 20 14.iB o o 10 7.09 01 0.71 o o 141 

CARNES 
ASSADAS 85 17.21 06 1.62 10 2.02 08 1.62 o o 494 

CARNES 
FRITAS 31 16.31 02 1.05 01 0,53 02 1.05 o o 190 

MASSAS CON 

RECHEIO 13 36.11 05 13.89 03 8.33 01 2.78 o o 36 

NASSAS SEN 

RECHEIO 56 30.27 09 4.86 17 9.19 04 2.16 o o 185 

DOCES 
CREMOSOS 26 24.56 12 10.53 22 19.30 o o o o 114 

DOCES SEN 
CRENE 09 17.65 01 1.96 15 29.41 02 3.92 o C• 51 

NAIONESE 94 83.93 05 4.46 05 4.46 o o 01 0.89 112 

45. 
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Resumidamente, as seguintes consideraç5es seriam 

cabíveis a respeito dos dados: 

4.5. Saladas de maionese 

As maionese 

basicamente com legumes e produtos cárneos, os quais 

apresentam um pH em torno de 5 a 7(ICHSF,1980b) e molho de 

maionese, cujo pH se encontra próximo de 4,1-4,2. A mistura 

destes ingredientes,onde o molho de maionese representa uma 

parte relativamente pequena, resulta em um produto final de 

pH na faixa de 6,8 e com atividade de ,gua (Aa) próxima a 

0,98 (ICMSF, 1980b). 

Coliformes fecais 

89.53 

o.95 Salmonella spp.

4
· 
76 S. aureus

4.76 

Baci/lus cereus 

Figura 5. Ocorrincia de bactérias indicadoras das condiç:5es
higiinico-sanitirias e de enteropat6genas 
potenciais em amostras de saladas de maionese 
analisadas no biênio 1989-1990. 

Devido a estes fatores int ,- ínsec os, este 

alimentos permitem a sobrevivência, e, em 

favoráveis de temperatura, o crescimento de

condiç:Ões 

i n úme1· .. ':I. s 



47. 

dentre elas coliformes fecais, Staph�lococcus 

aureus, Bacillus cereus e Sa1monel1a spp., 

eventualmente em 1nd1ces elevados de e: on t am :i. n <:\Ç �\C>, C:OITIO 

pode ser observado na Figura 5. 

Os col :i.form€':s p r :i. n e :i. p e\ :i. !;; 

indicadores de contaminação fecal e são úteis na avaliação 

da contaminação pós tratamentos térmicos, devido à sua 

sensibilidade a altas temperaturas. A 

revela a precária higiine no processo de preparo,principal

mente nas etapas após a cocçio dos diversos ingredientes, 

envolvendo diversas fontes como os manipuladores e os uten-

silios, entre outras. 

Staph�lococcus aureus em saladas de maionese 

pode ser utilizado como indicador de excessivo contato 

humano ao longo do preparo (ICMSF, 1980b), envolvendo as 

etapas de descasque, corte e mistura (BRYAN, 1988a). 

Nestas fases do processo tamb�m podem ocorrer 

contaminaç5es cruzadas, em consequincia da utilizaçio de 

·h,cas, tábuas de corte e outros utensílios em alimentos 

crus e nos ingredientes da salada. Este procedimento pode 

explicar a presença de Bacillus cereus, 

encontrado em vegetais. 

Outro fato que pode justificar a presenca de B. 

cereus seria a resistincia de seus esporos aos processos 

de cocçlo dos alimentos (HOBBS & GILBERT, 1986). 

A presença de Salmonella spp., em uma única 



pode estar associada 
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principalmente relacionados à matéria-prima e condiç5es 

higi&nico-sanitárias de manuseio e processamento. 

O fator temperatura é importante no controle do 

microbiano e neste caso o 

refrigerado i a  �ltima fase antes do consumo. No entanto � 

comum o acondicionamento de saladas de maionese em grandes 

ret�ipientes, dificultando a refrigeração, além do ar-

mazenamento a temperaturas inadequadas, ambas condiç5es que 

permitem a sobrevivincia e o desenvolvimento da microbiota 

presente no alimento. 

4.6. Doces cremosos 

cremosos sio alimentos que 

c ar ac t e1-í s t i c as intrínsecas que supc>rtam 

microbiano, devendo permanecer sob refrigeração, 

possuem 

a menos 

que tenham sua atividade de água (Aa) reduzida pela adiçio 

de altas concentraç5es de aç�car (BRYAN, 1988a). 

Coliformes fecais 

20.95 

Bacillus cereus 

Figura 6. Ocorrincia de bactirias indicadoras das condiç5es 
higiinico-sanit,rias e de enteropatógenos 
potenciais em amostras de doces cremosos 
analisadas no biinio 1989-1990.
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Observando-se a Figura 6, verifica-se que foram 

encontrados tris tipos de bactérias nas 114 amostras de 

doces cremosos analisadas (Tabela 5): coliformes fecais, 

Bacillus cereus e Staph�lococcus aureus. 

fecais, por serem indicadores Coliformes 

higiênico-sanitários, caracterizam que doces cremosos são 

alimentos frequentemente produzidos sob precirias condiç5es 

de higiene, o que vem de encontro com o comentado por IARIA 

(1981). 

A presença significativa de Bacillus cereus 

neste tipo de alimento deve-se à utilizaçlo de matérias 

primas contaminadas, como as farinhas e amidos <VARNAH & 

EVANS,1991), aliada à sobrevivlncia de seus esporos durante 

os tratam-ntos térmicos. 

Staph�lococcus aureus, encontrado em doces 

cremosos, frequentemente tem sua instalaçio no momento da 

introdução do recheio, principalmente por ser uma etapa 

onde ocorre envolvimento direto de manipuladores, 

exposto pelo ICMSF (1989). 

como 

Em doces cremosos, a 

microrganismos acima comentados 

favoriveis principalmente pelo fato 

multiplicaçio d6s 

encontra 

desses 

condiç5es 

produtos 

permanecerem sob refrigeraçlo inadequada, muitas vezes por 

períodos prolongados. 



4.7. Doces sem creme 

Na Figura 7 observa-se que Bacillus cereus foi o 

p 1 .. :i. n e :i. p ,·:1. 1

analisadas, seguido de coliformes fecais. 

A presença de Bacillus cereus em doces sem 

creme tem prov,vel origem nas matérias-primas utilizadas 

(VARNAH & EVANS, 1991). 

Clostridios sulfito 

redutores 

Bacil/us cereus 

33.33 

Coliformes fecais 

3. 7 S. aureus

Figura 7. Ocorrincia de bactfrias indicadoras das condiç5es 
hisiinico-sanit,rias e de enteropat6genos 
potenciais em amostras de doces sem creme 
analisadas no biinio 1989-1990. 

Sua permanincia no produto, deve-se à capacidade 

de sobrevivincia de seus esporos aos processos de cocção 

normalmente utilizados para alimentos, conforme constatado 

por HOBBS & GILBERT (1986). Permanecendo no substrato, 

esses esporos encontram condições favoráveis à germinaçio 

e multiplicaçio durante o armazenamento refrigerado, devido 

à prática de acondicionamento deste tipo de alimento em 



grandes porç5es, 

refrigera�ão. 
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hábito este que reduz a velocidade de 

Coliformes fecais encontrados neste tipo de 

alimento caracterizam contamina�ão após o processo térmico, 

visto que tais microrganismos são termosensíveis. As 

possíveis origens dessa contaminação podendo ser entre 

outras: manipuladores, utensílios, recipientes, etc. 

Clostrídios sulfito redutores e Staph�lococcus 

aureus foram detectados em duas uma amostras 

respectivamente <Tabela 5). As prov,veis origens de tais 

presenças seriam a matéria-prima no caso de 

sulfito redutores, que por serem bactérias 

Clbstrídios 

esporuladas 

comportam-se de forma semelhante a Bacillus cereus; e 

manipuladores contaminados no caso de Staph�lococcus aureus. 

4.8. Massas sem recheio 

Has,as possuem atividade de água (Aa> baixa, 

pr6xima de 0,60 <ICMSF, 1980b), que não permite o 

desenvolvimento de microrganismos. No entanto a reidrataç�o 

atravis da cocção, acarreta um au�ento de Aa, promovendo 

uma condição favor,vel para o crescimento da microbiota 

eventualmente presente, como por exemplo 

perfringens e Bacillus cereus (ICHSF, 1980b). 

Clostridium 



Coliformes fecais 

Clostridios sulfito 

redutores 

10,46 

S. aureus

19,77 

Bacil/us cereus 

e:·'"' 

-...J e:. . 

Figura 8. Ocorrincia de bactirias indicadoras das condiç5es 
higilnico-sanitirias e de enteropatógenos 
potenciais em amostras de massas sem recheio 
analisadas no biinio 1989-1990.

Analisando-se os resultados expressos na Figura 

8, verifica-se que as presenças de Bacillus cereus e 

Clostrídios sulfito redutores vem de encontro cbm o 

comentado pelo ICHSF (1980b), sendo que estas bactérias 

fa2em parte da microbiota comumente encontrada em massas. 

Outra fonte de contaminaç�o por tais bactérias 

seriam os produtos cirneos comumente adicionados a esses 

alimentos na forma de molho. 

A presença de Staph�lococcus aureus e coliformes 

fecais em massas sem recheio demonstram contaminaçio ap6s 

os processos de cocçio, caracterizando higiene inadequada 

durante a manipulação. 

No caso de alimentos como as lasanhas e 

incluídas neste grupo, a presença de 

Staph�lococcus aureus e coliformes fecais pode ser funçio 
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da ação de manipuladores ou utensílios usados anteriormente 

ou posteriormente à passagem de tais produtos pelo foi--n(J, 

f :i. n;;\ 1 Essa constataçâo se dá 

principalmente quando as temperaturas do forno não atingem 

níveis suficientes para a morte dos microrganismos, fazendo 

com que estes sobrevivam ao processo que normalmente seria 

respons,vel por seu controle. 

4.9. Massas com recheio 

Analisando-se a Figura 9, verifica-s� que os 

mes�os microrganismos encontrados em massas com recheio 

foram anteriormente detectados e discutidos para massas sem 

recheio (4.8). Com isso, pode-se considerar que as fontes 

de contaminaçlo que propiciaram tais ocorrlncias slo as 

mesmas. 

Coliformes fecais 

4.54 

Clostridios sulfito 

redutores 13·66 

Bacillus cereus 

S. aureus

Figura 9. Ocorrlncia de bactfrias indicadoras das condiç5es 
higiinico-sanit,rias e de enteropat6genos 
potenciais em amostras de massas com recheio 
analisadas no biinio 1989-1990. 
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Cabe salientar que para Staph�lococcus aureus, a 

percentagem de presença em massas com recheio é superior 

das massas sem recheio. Tal fato pode ser explicado por um 

aumento na intensidade de manipulaçio em tais alimentos. 

4.10. Carnes assadas 

Carnes são a1 imentos quf:: "in natura" possuem pH 

na faixa de 5 a 7 e atividade de igua (Aa> superior a 0,98, 

com isso apresentando condi�5es bastante favoráveis ao 

desenvolvimento de microrganismos (ICMSF, 1980a). 

Nas amostras analisadas de carnes assadas 

(Figura 10) constatou-se a presen�a de coliformes fecais, 

Clostrídios sulfito 

Staph�lococcus aureus. 

redutores, Bacillus cereus 

Clostridios sulfito 

7_21 redutores

9 
Baci/lus cereus 

7.21 

S. aureus

Figura 10.Ocorrlncia de bactfrias indicadoras das condiç5es 
higilnico-sanit,rias e de enteropat6genos 
potenciais em amostras de carnes assadas 
analisadas no bi&nio 1989-1990. 



Clostrídios (ICMSF, 

podem 

produtos cárneos p od �::'m

1::· 1:· 
........ .1 . 

e Bacillus cereus <MOSSEL, 

sobreviver a processos térmicos 

quando na forma de esporos,sendo os Clostrídios sulfito re-

favorecidos neste processo pela do

potencial de cxiredu�lo (GRAVANI, 1987b). 

Esses p1·odutos c\PÓS cozidos, são 

armazenados sob refrigeração por períodos prolongados, 

próximo de 10 a 12 horas,o que muitas vezes ocorre de forma 

inadequada, utilizando recipientes fundos contendo grande 

n�mero de peças, o que dificulta a circulação de ar frio, 

favorecendo com isso a germinação e multiplicaçlo das 

referidas bact&rias. 

A contaminação por Staph�lococcus aureus e 

coliformes fecais geralmente ocorre na etapa posterior do 

processo de cocçio, qu�ndo as peças sio retiradas da 

refrigeração e fatiadas, onde manipuladores e utensílios 

como facas e tábuas de corte tem contato direto com o 

alimento. 

Caso o processo tfrmico final seja brando, 

discutido anteriormente para massas sem recheio, 

como 

pode 

ocorrer a sobrevivincia dos microrganismos encontrados nas 

amostras analisadas. 

4.11. Carnes fritas 

Observando-se os resultados obtidos nas análises 



de carnes fritas <Figura 11), verifica-se que prevaleceram 

resultados semelhantes aos discutidos anteriormente para 

carnes assadas (4.10). 

Clostridios sulfito 

redutores 
5.55 

2.79 

Bacillus cereus 

Figura li.Ocorrência de bacté-,·ias 'indicadoras das condiç:Ões 
higiênico-sanit,rias e de enteropatógenos 
potenciais em amostras de carnes fritas 
analisadas no biinio 1989-1990. 

Salienta-se com isso, que as fontes de 

contaminaç:io para ambos os casos são as mesmas, porém 

peculiaridades no processo de preparo distinguem os dois 

grupos. 

Carnes f1·itas sofrem p,· ocessos hhmicos 

rigorosos, m�s o tempo de exposiç:lo a tais processos é 

muitas vezes insuficiente para cozinhar a peç:a 

uniformemente, permitindo a sobrevivência de microrganismos 

nas partes internas da mesma. 

Bactérias esporuladas, como Clostrídios sulfito 

redutores e Bacillus cereus podem ser favorecidas pelo fato 

de carnes fritas permanecerem por períodos superiores a 3 
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entre o tratamento térmico e o consumo, tempo este 

suficiente para germinaçio, desde que em temperaturas 

favoráveis, o que muitas vezes é observado. 

A presença de coliformes fecais e Staph�lococcus 

aureus em carnes fritas, caracteriza, principalmente no 

caso de coliformes fecais, a contaminaçlc cruzada entre a 

manipuladores, estes �ltimos sendo tambim a fonte principal 

de Staph�lococcus aureus. 

4.12. Arroz pronto para consumo 

ICMSF (1980b) relata que cereais p OS1f>Uf.'ITI 

atividade de água <Aa) média de 0,7, o que serve de fator 

de inibiçlo ao crescimento microbiológico, embora t.:ds 

meios sejam bastante nutritivos. Porém, durante a cocçio, 

por haver hidratação, tal fator intrínseco deixa de ser 

limitante para o desenvolvimento da microbiota, principal

mente aquela que tenha sobrevivido ao tratamento térmico, 

como Bacillus cereus e Clostridium perfringens, os quais 

são frequentemente encontrados em ceniais "in natut·a". 

Além disso poderia haver contaminação microbiana após o 

processo térmico. 

Com isso, analisando-se a Figura 12, ob ser va-s.e 

que apenas coliformes fecais e Bacillus cereus foram 

encontrados nas amostras de arroz. 



A presença de Bacillus cereus vem de encontro 

com a afirmaçio do ICMSF ( j_ 980b), ele CILH:'. a g E�r· mi n aç ff o 

dos esporos ocorre após a queda ele temperatura a níveis 

favoráveis a esta bactéria, particularmente entre o processo 

de cocçio e a distribuiçio. 

Coliformes fecais 

Figura 12.0corrincia de bactérias indicadoras das condiç:6es 
higilnico-sanitirias e de enteropatógenos 
potenciais em amostras de arroz pronto para 
consumo analisadas no bilnio 1989-1990. 

A presença de coliformes fecais� contaminantes 

p6s processo tirmico, evidencia que a contaminaç:io deva ter 

ocorrido na transferincia do alimento do recipiente de 

cacção pal·a o de distribuição, p.ortanto, via utensílio� •. 

4.13. Feijão cozido 

Analisando-se a Figura 13, verifica-se que os 

resultados foram muito semelhantes aqueles obtidos 

o arroz (Tabela 5).

Por se tratar de um grio e também por sofrer 



processo de preparo e distribui�io semelhantes ao arroz, 

entende-se que a mesma discussao quanto às fontes de 

ob t :i. d o·::; no :Í. t f!::IYI 4 .12 

pode ser extendida para as amostras de feijão. 

Coliformes fecais 

3.22 

Clostridios sulfito 

redutores 

32.26 

Bacillus cereus 

Figura 13.0corrincia de bactirias indicadoras das condiç5es 
higiinico-sanitárias e de enteropat6genos 
potenciais em amostras de feijio co2ido 
analisadas no biinio 1989-1990.

4.14. Contagem Padrio em Placas, Bolores e Leveduras e 

Coliformes Totais nos diferentes tipos de 

alime�tos analisados 

A Contagem Padrlo em Placas e as contagens de 

Bolores e Leveduras fornecem indicaç5es gerais sobre as 

condiç5es higiinicas prevalentes no processamento dos 

alimentos e sobre sua provável vida de prateleira <ICMSF, 

i984);já os coliformes totais slo principalmente indicadores 



60. 

higiinicos, não sendo adequados como 1nd1cadores sanitários 

uma vez que estes microrganismos não tem habitat exclusivo 

6, 7 e 8. 

Tabela 6. 

TIPO 

DE 

ALIMDtTO 

ARROZ 

1 FEIJAO 

CARNES ASSADAS 

1 CARNES FRITAS 

1 

MASSAS COM 
RECHEIO 

MASSAS SEM 
RECHEIO 

1 MAIONESE 

DOCES CREMOSOS 

DOCES SEM 
CREME 

Os resultados obtidos estão contidos nas Tabelas 

li 
li 

li 

li 

li 

li 

Variação da contagem 
diferentes alimentos 
i <JB<J .. -1990 

padd'(o em 

examinados 

p l aca!l> em 

No, DE 

AMOSTRAS 

ANALISADAS 

254 

141 

494 

191 

36 

185 

112 

114 

1 
1 ATE 19 1 

UARIACOES DAS CONTAGDIS (UFC/g) 

11 101 = 102 11 102 ::::1193 11 

no biênio 

l 
) 193 1 

00�□0□00 
1117RFlR�R�l 32•28 I

li 1 li 1 li 35 

li 4 li 1,81 li 93 

li e li 1 li 44

1 1 1 

3 1.62 25 

li e li 1 li 1

li 1 li e li 4

11
24.82 li 

11
18.82 li 

11
23.16 li 
2,78 

13.51 

li 1 li 

li 3.51 li 

31 

139 

49 

13 

41 

1 

11 

li 21·99 li 42 11 29·
79 I 

li 2'·31 li 152
11
39.77 

11
25.79 li 74 li 38.951

36,11 19 52.78 

22.16 193 55.67 

li 1,89 li 111
11
99,111

li 9,65 li 99
11
86,841

� 



Pela anilise da Tabela 6 e concentrando-se as 
3 

observaç5es nas contagens acima de 10 UFC/g, constata-se 

que as saladas de maionese e doces cremosos foram os 

alimentos que apresentaram percentuais mais elevados nessa 

faixa de contagem. Estes resultados poderiam ser explicados 

pelas características das utilizadas, 

manuseio deficiente durante o preparo, contato com 

superfícies nlo adequadamente sanificadas e manutençlo sob 

condiç5es incorretas de temperatura. 

A este respeito, BRYAN (1990 b) analisando os 

fatores prevalentes como responsáveis por casos e sur�os de 

toxinfecç5es de origem alimentar destaca principalmente: 

refrigeração inadequada, espaços de 12 horas ou mais entre 

pr<i•pa1·O 

a.1 :imc�n tos, 

e consumo, pessoas contaminadas manipulando 

reaquecimento inadequado, manutenção tirmica 

:inadequada, matirias primas ou ingredientes contaminados, 

fornecedores nio credenciados, sanificaçio inadequada de 

equipamentos e utensílios, contaminaçio cru2ada entre 

a 1 iment os "in natura" e co2idos e cocçio j_nadequada. 

As observaç5es da Tabela 6 sio confirmadas pelos 

dados da Tabela 7, na qual constata-se que saladas de 

maioneses e doces cremosos foram tambim os alimentos que 

apresentaram com maior frequincia contagens de coliformes 
3 

totais superiores a 10 NMP/g. 

No extremo oposto, ou seja, com menores índices 
3 

de contagens acima de 10 UFC/g estio situados os alimentos 
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em cujo processamento são aplicados tratamentos térmicos 

assadas e fritas. 

Nestes alimentos, as contagens totais observadas 

poderiam ser atribuídas principalmente à presença de 

com os esporos 

aos t 1-at ament os térmicos, OLl então à 

Tabela 7. Varia�lo das contagens de coliformes totais em 
diferentes alimentos examinados no biinio 
1989·-1990

TIPO No, DE 

DE AMOSTRAS 
ALINDffO ANALISADAS 

ARROZ li 254 

FEJJAO li 141 

CARNES ASSADAS li 494 

CARNES FRITAS li 1911 

MASSAS CON 
REOIEJO li 36

MASSAS SDI 185 
REOIEIO 

1 
MAIONESE li 112 

DOCES CREMOSOS li 114 

DOCES SEN 

li 
51 

CREME 

1 

1 ATE 111 

UARIACOES DAS COHTAGDtS (IIIP/g) 

li 111
---1 1,

2 11 112 ___.113 

1 

li ) 183 

0□EJ□EJ□08 
INRlulR�R� li 5·12 

1

li 2 li 1,42

li 28 li 5.67

li 16 li 8.42

li 
2
li 

5.55

9 4,86 

li 1 li 11,89

li 111 li 8.77

li 13

li 36

li 21

li 
li

13

li 12

li 21

li 9.22 li 

li 7.29 li 
111,.

53 li 

li 
li 

li 
7
.
13 

li 
11• 11 li 

1118,42 li 

4 

22 

12 

li 

17 

14 

22 

li 2.84 li 

li 4,45 li 
li 6.31 li 

li 
li 

li 
9.19 

1112.511 li 
1119,38 li 

9 116.38 I · 
37 117,49 1 

4 112.11 1 

11 
li ªª·55

27 14,59 

81 1172,32
1 

47 
11
41,231 

ILJ= 17.651
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recontaminação dos alimentos ap6s o tratamento térmico, por 

minipulaçio inadequada ou contato com superfícies nio 

sanificadas de forma apropriada. �sta �ltima hipótese seria 

a mais provável no sentido de explicar a presença de 

coliformes, reconhecidamente de baixa resistência térmica, 

conforme observa-se na Tabela 7.

Finalmente, caberiam algumas consideraç5es com 

relaçio aos dados da Tabela 8, referente à contagem de 

bolo�es e leveduras. 

Tabela 8. Variaçlo das contagens de bolores e leveduras em 

TIPO 

DE 
ALI IIElfTO 

ARROZ 

1 RIJAO 

1 CARNES ASSADAS 

CARNES FRITAS 

MASSAS COM 
RECHEIO 

MASSAS SDI 
RECHEIO 

1 MAIONESE 

DOCES CREMOSOS 

DOCES SEN 
CREME 

diferentes alimentos examinados no biinio 
i <;>89·-1990. 

No. )E 

AMOSTRAS 
ANALISADAS 

li 254 

li 141 

li 494 

li 191 
-

li 
36 

li 
185 

li 112 

li 114 

1
51 

1 
1 ATE 11 1 

UARIÁCOES DAS CONTAGDtS (UfC/g) 

li 111 

= 
112 11 112 __.113 

1 
li ) 113 

0[J�LJ�LJ08 
1147Rí"7Fl�RI" li 5•12 1 
i , 1 • ! 14 11 9.1

3 11 5 i 3.55 ! 7 li •·" 11

li 5 li 1.11 li 46 li 9.31 li 52
11
11,53 li 48 li 8.11 1 

li 1 li 1,53 li 19 li 11 li 18 li 9
·
41 li 23 

11
12.11 1 

li 1 li 
1 li 

2
li 

5,55 
li 

5 li 13•89 li 
11

11
31,55 

li 
2

li 
1.aa 

li 
1
7 li 

9.19 li 
24

11
12

.
9
7 li 

31 
11
16.22 

li 1 li 1 li 6 li 5,36 li 19 li 16·" li 85
117

5,89
1 

li 1 li 1 li 18
11
15.7

9 li 25 ll- 21•93 li 54 
11

4
7.

3
71 

rrttí:J 19,11 1 2 13,92
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Embora estes microrganismos também sejam 

importantes na avalia�io das condiç5es gerais de higiene e 

na previsão da provável vida �til da alimento, as condiç5es 

favoráveis para o seu desenvolvimento saa normalmente 

bastante diversas, comparativamente à maioria das bactérias. 

Assim os fungos preponderam principalmente em 

alimentos mais ácidos, com pH < 4,5 sendo capazes de se 

multiplicar em temperaturas de refrigeração além de tolera

rem alimentos com valores de atividade de água inferiores 

aos que favorecem as bactirias (ICMSF, 1980 a). 

Novamente as maioneses e doces cremosos fora� os 

alimentos que apresentaram percentuais mais elevados de 
3 

contagens acima de 10 UFC/g,seguidos de massas sem recheio. 

Fatores como as características de composição e 

formulaçio, uso de matirias primas com contaminaçio inicial 

elevada, caso das farinhas e amidos e a possibilidade de 

crescimento em temperaturas próximas às de refrigeração, 

seriam os principais a considerar no sentido de explicar 

estes percentuais elevados. 

Ji naqueles alimentos que sofrem processos de 

cocção mais intensa e 

elevadas, acima de 

leveduras nio seria 

Conforme constata-se 

ql!e 

o 
35 

de 

na 

são mantidos em temperaturas mais 

a 40 e, a presen�a de bolores e 

se esperar em níveis elevados. 

Tabela 8, neste grupo estariam 

incluídos principalmente o arroz, feijão, carnes assadas e 

fritas. 



5. CONCLUSOES

Os resultados obtidos no presente trabalho e as 

consideraç5es e discuss5es efetuadas levam às seguintes 

conclus5es: 

97,65 ¾ apresentaram resultados em acordo com o limite 

legal para Staph�lococcus aureus. Dentre os grupos 

de alimentos, destacaram-se massas com recheio com 13,89¾, 

doces cremosos com 7,89¾ e massas sem recheio com 4,86¾ 

das amostras em desacordo com os padr8es estabelecidos 

. 94,10 ¾ das amostras permaneceram dentro dos padrões 

legais vigentes, para Bacillus cereus. Doces sem creme e 

doces cremosos destacaram-se com 29,41¾ e 18,42¾, 

respectivamente, das amostras acima dos limites legais. 

Coliformes fecais foram responsiveis por 18,26¾ das 

amostras acima d(JS limites estabelecidos pela 

legislação. Destaque maior para a contaminaçio em 

alimentos como saladas de maioneses com 72,32¾, massas com 



 

recheio com 30,56¾ e doces cremosos com 44,74¾ e massas sem 

recheio com 20,0¾ das contagens acima dos padrões legais 

Clostrídios sulfito redutores foram 

analisadas com menores percentagens de det ec ç ãc> nas 

an á 1 :i 1ses, com apenas 0,83¾ das amostras analisadas em 

des.;\c:ordo com c>s padr5es legais. 

reduzidos, destaque para sua presença e� massas sem recheio 

e carnes assadas, com 1,12¾ e 1,42¾ , respectivamente, das 

amostras em condiç5es impróprias para consumo. 

A presença de salmonelas foi muito rara, apenas sendo 

detectadas em uma �nica amostra de maionese. 

Maioneses e doces cremosos foram os alimentos que 

ap 1· esen ta 1· •:\m 
3 

pe1·centuais mais elevados de contagens 

acima de 10 /g, tanto para contagem padrio em placas 

como para bolores e leveduras e coliformes totais. 

Os resultados obtidos neste trabaho evidenciam a 

necessidade de maiores cuidados higienicos na manipulação e 

preparo de refeiç5es coletivas, atravis da implanta�io de 

sistemas para controle da 

qualidade e treinamento dos manipuladores. 

66. 
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APENDICE I 



PORTARIA NQ02- DINAL/MS DE 28 DE JANEIRO DE 1987 

O Diretor da Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de 
Alimentos/DINAL da Secretaria Nacional de Vigilância 
Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o item I li 
do Artigo nQ 39 da Portaria nQ 270/Bsb, de 19 de julho de 
1978, e considerando: 

1 - Que as informações toxicológicas sobre os corantes 
Amarelo Acido ou Amarelo Sólido (13015) Azul de ln
dantreno ou Azul de Alizarina (69.800) Laranja GGN 
(15980) Vermelho Sólido E (16045) e Escarlate GN 
(14815), usados como aditivos em alimentos, são insufi
cientes para uma avaliação do grau de risco toxicológico, 
especialmente quanto ao metabolismo, efeitos sobre a 
reprodução, embriotoxicidade, carcinogenicidade, mu
tagencidade e teratogenicidade; 

2 - Que o Grupo de Peritos em Aditivos Alimentares da 
FAO/ OMS (JECFA) não estabeleceu IDA (lnges'tão Diária 
Aceitável) para os referidos corantes (aditivos) tendo em 
vista a insuficiência de dados para se concluir quanto ao 
risco toxicológico que estes apresentam; 

3 - Que a ausência de informações toxicológicas repr•
senta risco potencial a saúde pública;

Resolve: 

1 - Excluir da Tabela I do Decreto 55871 /65, os corantes Ama
relo Acido ou Amarelo Sólido (130151 Azul de lndantreno ou Azul 
de Alizarina (698001 Laranja GGN (159801 Vermelho Sólido E 
(160451 e Escarlate GN ( 148151 para uso em alimentos. 

li - Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
publicação desta Portaria para as Empresas requererem junto a 
DINAL a substituição dos Corantes proibidos por sucedâneos permi
tidos na Tabela I do Decreto 55871165. 

Ili - Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 
partir da data de publicação desta Portaria para definir as averbações 
de substituições dos corantes proibidos, bem como as alterações ne
cessárias nos rótulos. 

IV - Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de 
publicação desta Portaria, ficam proibidos os corantes citados no 
item 1, para uso em alimentos. 

V - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

Antonio Osvaldo Nunn Coutinho 

Publicada O.O.U. - Seçlo 1 - 09.02.87 

PORTARIA NQ01- DINAUMS DE 28 DE JANEIRO DE 1987 

O DIRETOR DA DIVISÃO NACIONAL DE VIGILAN
CIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS - DINAL DA SECRE
TARIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o item Ili do Artigo 
nQ 39 da Portaria nQ 270 Bsb, de 19 de julho de 1978 e 
tendo em vista o Artigo 28 § 19 do Decreto-Lei 986 ds 21 
de outubro de 1969, RESOLVE: 

Aprovar os padrões microbiol6gicos para os produtos expc,stos 
à venda ou de alguma forma destinados ao consumo; pera 11 • 
guintes cl81181 de alimentos: 

1 - Frutas e hortaliças 

11 - Carnes e produtos cárneos 

Ili - Ovos e derivados 

IV - Pescado e produtos de pesca 

V - Leite e produtos de latlcínlot 

VI - Alimentos proc1111dos em 1mbelagln1 herm6tlcas. Alimen
tos apertizados ou pateUrizedoL Eldvel1 à temperatura ambiente 
e comercialmente Ndreil. 

VII - Farinha, m-. alimentícias, produtos para panificação e 
outros. 

VIII - Açúcaret e similares. 

IX - Produtos a serem consumidos após adição de líquido, com 
emprego de calor. 

X - Produtos a •rem consumidos ap6I adiçlo de líquido, 19m 
emprego de calor. 

XI - Alimentos sólidos prontos psa o consumo. 

XII - Sucos, refrescos, refrigerantn e outras bebidas nfo al-
coólicas. 

XIII - Margarina e similares. 

XIV - Polpas e produtos de frutas. 

XV - Condimentos e molhos preparadoL 

XVI - Produtos de confeitaria, lanchonet111 e 1imil■re1 - doces • 
•lgados. 

XVII - Alimentos rapidamente congelados. 

XVIII - Gelados comastfvelL 

XIX - Pratos prontos para o consumo. 

PROCEDIMENTOS GERAIS: 

1 - Ad que Hjam estabelecidas • norma oficiais para coleta, 
amostragem, traneporte • antll• das amostras. adotam-• as do 
"Compendium of Methodl for the Mlcrobiologlcal Examination of 
Foods", editado por Marvin L Speck, Waahington, D. C. e elabo
rado paio American Public HNlth AIIOCiation (APHA), lntersociety 
Agency Committee on Microblological Mathods for Foods e nos 
casos nfo prwiltOI, • do "Bacteriological Anelytical Manual", edi
tado pela Food and Orug Adrnlni1tration dos Estados Unidos, Cllti• 
mas ediçan cintai publicaçl5es. Com relaçlo ao plano de amostra
gem, deverá ...- conaultado, pera complementaçfo o "Microrge
nisms ln Foods", volume 11, e "Sampling for Microbiological Analy
lis: Principies and Specific Applications" - lnternational Commi► 
sion on Microbiological Specification1 for Foods, Clltlma edição. 

2 - No que • refere a metodologia para Clostrídlos sulfito redu• 
tores, adota-• o descrito para C/a,tridium perfriflf/llM, quanto aos 
meios de cultura • mjtodo de semeadura, contidos no Compandium 
acima referido. A caracterização de Clostrldios sulfito redutores 6 
feita pela incubaçlo a 46ºC por 24 horas em anaerobiose. As col6-



nias devem ser isoladas e caracterizadas por bastonetes grampositivos 
não formadores de esporos em meios usuais de laboratório e anae
róbios. 

3 - A análise deverá ser precedida de inspeção visual e não será 
efetuada nos seguintes casos: 

• quando a amostra embalada na origem apresentar sinais de vio
lação. 

• quando a amostra não embalada na origem tiver sido coletada e 
transportada em condições inadequadas.

• quando o produto estiver manifestamente alterado. Nestes casos 
deverão ser emitidos laudos sobre a inspeção visual. 

• as exceções são aceitas quando a amostra estiver implicada em 
casos de toxinfecções alimentares ou quando a análise for de
interesse da vigilância epidemiológica. Neste caso a amostra dev
verá ser acompanhada de relatório adicional contendo infor
mações que possam orientar a análise.

4 - Em alimentos de qualquer forma destinados ao consumo, 
pode-se dispensar a coleta e análise das amostrai quando forem cons
tatadas pela autoridade sanitária, falhas ou irregularidades no arma
zenamento, transporta, venda ou axposiçlo. Nllltll casoa as inter
venções legais a penalidades cabíveis independam da análise e laudo 
laboratoriais. 

5 - Deve-se enviar ao laboratório unidadas do produto na emba
lagem original a em quantidada mínima de 100g ou 100ml. Quando 
se tratar de produtos a granal ou em porçl5as, a coleta deve cumprir 
as exigências de assepsia, bem como atendar a quantidade mínima 
acima mencionada. Tolar818 axc:eç&is para as amostras relacionadas 
com a alucidaçio de eventos de toxinfacçl5as alimentares. 

6 - Quando a amostra condm vários elementos na a,a compo
siçio, tais como: bolo com cobertura a recheio, •ledas mistas, a 
alíquota retirada para análise deve conter todOs OI elementos em 
proporçl5as semelhantes ao do produto. 

7 - Os presentes padrl5as se referem a resultados obtidos pala 
análise da alíquotas retiradas tanto da parta superficial como pro
funda das amostras recebidas para análise, quaisquer que sejam a 
natureza do produto e sua apresentaçlo (peças inteiras de carnes, 
carne moída, produtos em pó, moídos ou em pedaços), a exceçfo 
de carcaças da animais pequenos que nto aves, a verduras cruas 
como alface e agriio. Para estes últimos a análise 6 feita em caldo 
utilizado para a lavagem do produto (enxaguadure). 

8 - Para amostragem estatística de lotas, dev .. coletar aleato
riamente 10 (dez) unidadas ou porçl5as com no mínimo 100g ou 
100ml do produto sob análise. 

9 - Devem ser realizadas determinaçl5as analíticas da outros 
microrganismos e/ou substãncias tóxicas da origem microbiana, 
sempre que se torne neceaária a obtençlo da dedos adicionais 
sobre o estado sanitário da cada cl- da alimentos ou no cuo de 
ocorrtncia eventual de toxinfecçl5as alimentares. 

10 - No caso da amOltra para a elucideçlo da toxinhcça.s 
alimentares ou para vlgiltncia epidemiológica, dav9-le proceder 
somente a detarmlnaçlo dol mlcrorganl.-nos patoglniCQI e da 
subltâncias tóxicas ou toxina microbiana. A pesquisa dall9r6 ser 
orientada pelos dados epidamlológlcos da período da incubeçio 
da doença, sintomas prevalentas dol afetados e outros. 

11 - A presença da Salmonela numa única ll110ltra analisada 
6 interpretada para todo o lote a/ou partida de produto alimen
tício. Nesta caso, a unidade e o lota e/ou partida sfo conside
rados insatisfatórios e o produto impróprio para o consumo. 

12 - Nio slo consideradas relevantes à saõda póblica • deter

minações analíticas para as quais nlo foram estabelecidos os limit91 
de tolerância na presente Portaria, salvo OI C8IOI previstos no 
item 9. 

13 - Deverá ser respeitada a legislação vigente com relação aos 
limites de Micotoxinas. 

14 - Os critérios microbiológicos para a água mineral e água po
tável deveria obedecer as legislações específicas em vigor. 

15 -As interpretações e as possíveis conclusões dos laudos sobre 
a qualidade microbiológica dos produtos alimentícios, deveria 
observar as instruções constantes no Anexo 11 da presenta Portaria. 
As conclusões das análises microbiológicas deverão ser expedidas da 
maneira uniforme paios laboratórios oficiais. 

16 - O laudo da análise microbiológica deverá ser expedido no 
prazo ·máximo de 10 dias no caso da alimentos que se alteram rapi
damente a no prazo máximo de 20 dias nos demais casos. 

Notas: 

1 - A abreviatura "aus" significa ausência da microrganismos nas 
unidades indicadas. 

2 - Entende-se por "comercialmente estéril" ou conserva, o pro
duto que tendo sido submetido a conveniente procasso de preser
vaçio, está isento de microrganismos patogênicos a/ou suas toxinas, 
bem como de microrganismos que possam se desenvolver nas condi
ções ambientais de armazenamento. 

3 - Entenda-se por semi-conserva, o produto contido em emba
lagem hermttica preservado por tratamento tármico manos severo 
que o da conserva a/ou pela adição de subltâncias químicas, exi
gindo conservaçfo à temperatura de refrigeração. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicaçio revoga
das as disposiçlles ern contrério. Fica estabelecido o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias para as adeqúaçl5as necessárias à sua aplicaçlo. 

Antonio Owaldo Nuflft Coutinho 

Publicada D.O.U. -Seçfo 1-12.02.87 

CORRIGIDO PELA ABIA CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLI
CADA D.O.U. - SEÇÃO 1 - PARTE 1 - 25.02.87 

ANEXO II DA PORTARIA NQ01/87 

INSTRUÇÕES RELATIVAS A INTERPRETAÇÃO E AS CON
CLUSÕES DAS ANÁLISES MICROBIOLÕGICAS DOS ALI· 
MENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO. 

1 - Conceitos: 
Com a finalidada de avaliar a qualidade microbiológica, entendlt

se por: 

l.a) Produtos em condlçl5as higlinicas insatlsfat6ri• 
Slo os que apresentam contaglll'l'I padrlo em placa, coliformes 

totais, bolores • leveduras acima dos limites ntabalacidos e num 
valor múlmo da_at6 dez (10) vez•- limita 

l.b) Produtos em condiçl5as higilnico-sanit6rl• insatilfat6rial
Slo os que apresentam coliform• fecais, Staphylococcu• aul'flUI, 

Baci/1111 <»TN• • clostrídi01 sulfito radutores (a 46ºCl acima dos 
limites estabelecidos nos pedra. específic01 • num valor múimo 
de atá dez (10) vazes 81181 limites. 

l.c) Produtos potencialmente capazes da causar toxinfecça.s ali
mantan11 

Slo os que apresentam Smphy/ococcus auffllll, Baci/1111 mreus, 
C/onridlum �rlri11g11n• e seus indicadores (clostrídios sulfito radu· 
tores a 460C), em número superior a dez (101 vez• os limites esta
belecidos nos padrl5as específicos. Incluem-• ainda os microrganis
mos infectantes, tais como:Sa/monel/a spp, Yerrinla 1111t9rocolltica,

Brua,//a spp, Campylobat:tllr jejuni e outros reconhecidos e caracte
rizados como agentes de infacçl5as alimentares. 



l.d) Produtos tóxicos
São os que apresenta.m toxinas biológicas pré-formadas, tais

como a estafilocócica, a botulínica e a toxina PSP (paralytic shellfish 
poison). 

l.e) Produtos deteriorados
São os que apresentam alterações. físicas, químicas e/ou organo

lépticas pertinentes a cada classe de produto, em decorrência da 
ação de microrganismos. 

l i  - Interpretação dos dados obtidos e conclusões possíveis -
produtos para os quais existem padrões microbiológicos. 

11. 1 - Produto de acordo com os padrões legais vigentes
Quando os resultados obtidos estão dentro dos limites estabele

cidos. 

11.2 - Produto em desacordo com os padrões legais vigentes 
Quando as determinações microbiológicas do produto ultrapas

sarem os limites estabelecidos. No laudo deverão constar os itens 
fora desses limites. 

11.3 - Quando o produto estiver configurado nos conceitos l.a 
e/ou l.b, na conclusão do laudo deveré constar explicitamente: 

"Condições Higiênicas lnsatisfatórias" ou "Condições Higiênico
Sanitárias lnsatisfat6rias", respectivamente. Embora não sendo con
siderado nocivo à saúde pelas determinações realizadas, seu destino 
final será definido pela autoridade sanitária, após inspeção e reali
zação, sempre que possível, do plano de amostragem. 

11.4 - Quando o produto apresentar contagem padrão em placas. 
coliformas totais, coliformes fecais ou bolores e leveduras acima de 
'dez (1 O) vezes e até cem (100) vezes os limites estabelecidos no pa
drão específico, na conclusão do laudo deverá constar: "Produto 
inaceitável para o consumo direto", sendo o seu destino final defi
nido pela autoridade sanitária. 

11.5 - Quando o produto estiver configurado nos itens l.c, l.d e 
l .e, ou apresentar contagem padrão em placas, coliformes totais,
coliformes fecais ou bolores e leveduras acima de cem (100) vezes
os limites estabelecidos no padrão específico, na conclusão do 
laudo, deverá constar explicitamente: "Produto Impróprio para o
Consumo".

Ili - Situaç� a convenç� microbiológicas para avaliação de 
alimentos para os quais não existem padrões específicos. 

Determinaçêies Sltu895el Microbio16gicas / lnterpret895es 

Salmonella em 25 g ou mi 

S. aureus/g ou mi 

Bacillus cereus/g ou mi 

Clostrídios sulfito red./g ou mi 

Coliformes fecais/g ou mi 

Parecer 

SituaçioA 

Auslncia 

at61.000 

att 1.000 

at6 500 

até 100 

"produto aceitável para 
consumo quanto a ané
lise microbiol6gica". 

SituaçioB 

Ausência 

> 1 .000 a 10.000

> 1.000 a 10.000

> 500a 10.000

> 100a 500 

"condiçeles higilnicas do 
produto insatisfat6rias". 
(1 ). 

( 11 Os procedimentos cabíveis seguem, em paralelo, aos estabelecidos para 01 produtos detcritas em 11. 

SituaçioC 

Presença 

> 10.000 ou sua toxina

> 10.000

> 10.000

> 500

"produto impróprio para o 
consumo", acrescido do 
termo "deteriorado" ou 
"potencialmente capaz de 
causar toxinfecçã'o alimen
tar" ou "t6xico", de acor• 
do com os conceitos. 



- Col- Collformel Clartridiol Sr.phytococ- Bola .. Co- Baci/lu1 V/brio 
l•-•""'l Totais:- Femil:NMP SuHito R• cu,w,.w: + Podrla corwu, parMINmO/y• 

GRUPO DE ALIMENTOS hniximol {muirnol dutorn:• NMPou corr Lendur• omplKa lmiximol tlcu1 
480C (máximo} tagemdireta (n,locirnol (mloclmol (múimol 

l111ó><imol 

b) Pescados crus rafrige-
rados e congelados. 
- peixes 25g - 102 /9 - 103 19 - - - 103 /9 - crustáceos 259 - 102 /g - 103/g - - - 103 19 - moluscos 25g - 102 /g - 103 /9 - - - 103 /11 

cl Pescado seco e /ou sal-
gado 25g - 102 /g 5 X 102 /9 103 /9 - - - -

d) Pescado defumado 25g - 102 /g Sx 102 /9 103 /g - - - -

e) Pescado precozido 
102 /9 empanado 25g - 5x102 /g 103 /g - - 103 /g -

V- LEITE E PRODUTOS 
DE LATIC(NIOS 

ai Leite pesteurizado ti-
poA 25ml 1/ml aus.1/ml - - - 2 X 103/ml - -

b) Leite pasteurizado ti· 
poB 25ml 4/ml 1/ml - - - Bx 104 /ml - -

cl Llite pat911rizado ti-
poC 25ml 10/ml 2/ml - - - 3x 105 /ml - -

dl Leit9--re-
constitu Ido. 25ml 10/ml 2/ml - - - 2x 105 /ml - -

., Llin ntarlllzado aro-
matizado ou nlo. 
"Após 10 (dlZl diol 
do incublÇlo • 3B"C 
nlo dlY9m existir li-
,,.;, do ai� do 
om�rwnqu■lo-
quer modific:aç&il or-
ganoltptk:al, fl■'-
qulm- {p,ov11 ddl-
coo1 ■ 611% ·-do 
feM.1111, com mcc::eçlo 
por■ OI orom■t-) 
do produto qu1 avj. 
donci■m -io�.
Quando-• 

r6 wriflcado ■ -li-
----

formo rnotodologio • 
-lflca. AIM61-■ 
- ---

em dual lfflOltr'M • 
,,.,_,._ ... - - - - - - - - -

fl Laite em p6 1 f•inha 
103 /g h 104 /g 1crl1g - 25g 10/g 1/g - 10/g -

gl Lllt9-t9do 26ml - 1/ml - - 103 /ml {Nl - - -

hl Lelt9.,.,..,.._ 
-riudo. 26ml 10/rnl 2/ml - - - 3x105 /ml - -

il Cnmodol.llt9 25g 10/9 2/g - 102 /11 - - - -

li Mant9lga 259 - 10/g - 5x 10/g - - - -

k) Queijo f,-), do - -

lho, ricota. 25g - 10•1g - 103 /11 - - - -

n Queijo curado 2511 - 5x 10/11 - 102 /11 - - - -

mlQuoijor■l■do 259 - Sx 10/g - 103 /g 5x103 /g - - -

nl Queijo fundido o/<N 
,o•,, -·-· 251 - 1/g - - - - -

ol Dom do Llit9 25g - 11a - - · - - - -

(Nla.-doutil--
dura por■ �
do produto. nfo -
dlrar o llrnitopor■a 
,,_,,L 

V 1- ALIMENTOS PROCES-
SADOS EM EMBALA-
GENS HERMl!TICAS. 
AUMENTOS APERTI• 
ZADOS OU PASTEURI• 
ZADOS ESTÃVEIS A 

TEMPERATURA AM-
BIENTE E COMER• 
CIALMENTE ESTl!REIS. 
"""'61 10 (dlZl di■I do 
;,-blÇlo a 3B"C nfo do-
wm existir linai1 dt alta-
raçlo da ombal■glm nom 
Cl"ailquer modlfic■çilol 
flsic■I, qulm- • orgo, 
noltptk:al do produto, 
que evidenciem datariora-
�-
Quando nec:núrio. llr6 
verificada a estarilidade 
c:ornercial conforme me-
todologio -lflca". - - - - - - - - -



ANEXO 1 

Salmonela Coliformes ColiformH Clo1tridio1 Staphylococ- Botara Con,_,, Bacil/u1 Vibrio 

(eullnciaem) Tot1i1: NMP Fecais: NMP Sulfito R• cu, 11ureu1: + Podrlo cereus parah•mo/y-
GRUPO DE ALIMENTOS (m6ximo) (máimo) dutorn: • NMP ou con- Levedur11 em placa lmtximo) ticul 

46oC (mbimo) tagemdir1t1 (múimo) lmbimol (mbimol 
lmbimo) 

1- FRUTAS E HORTALI-
ÇAS 

ai Frutas frescas; inteiras 
refrigeradas ou conge-
ladas, consumidas di-
retamente. 25g - 2 X 102 /g - - - - - -

b) Frutas e hortaliças se-
cas, desidratadas ou 
liofilizadas. 25 g - 10/g - - 2 X 103/g - - -

cl Frutas cristalizadas ou 
glacaadas. 25g - 10/g - - 2 X 103 /g - - -

d) Hortaliças frescas, re-
trigeradas ou conge-

2x 102 /g ladas. 25g - - - - - - -

11- CARNES E PRODUTOS 
CARNEOS 

e} Cerne fr11Ca "in n1tu-
.... 26g - - - - - - - -

bl carne resfriada ou 
congaladl "in natura" 
11 /2 carcaça, quan01 
ou cortfl) 
- Bovinos. aifnos t 

outros 25g - - - - - - - -

- Avn 26g - - - - - - - -

- carnemofdll 25g - - - - - - - -

- Mi6- 25g - - - - - - - -

cl Cornos p_,ams 
cruas, congalams ou 

(porç:Gn contra. 
Iodai, bilas, a,bQI, 
tiras dl carne • .... 
melllaooll. 25g - - - - - - - -

d) Produtos cimeoa cru, 
resfrildol ou C0'91• 
- Oinguiçal "'" ge-
ral, hamburguen, li• 
m6ndlga. quibN 

s.1021, 5• 102 /g 103 /g outros) 26g - - - - -

•I Produtos CÚ'nllOI co-
•1- --ou 
nlo ,..__ .. 11111-
chll, pnllllnto, fiam-
bre, morcela • outr01, 
inclusive oofatl-
no local dl produçlol 25g - 5• 10/g 6• 10/g 102 /g - - - -

fl Produtos dr,,_ dl-
fumodos (barriga, COI-

102/g tela, lombo e outros), 25g - 5• 10/g 102/g - - - -

gl Produtos c6tneol ma-
iu..-: 
• presuntos crus, copa 

102/g 102/g • outros. 25g - 5x 10/g - - - -

• ulames 25g - 102/g 6• 10/g 103/g - - - -

h) Produtos drMOI Ili-
g,do1 
• lombos, PN. rabos, 

1021v &x102/g 5• 102/g orelhas e outr01. 25g - - - - -

• ch■rque 25g - 102 /g 5•102/v 5•102/e - - - -

Ili- OVOS E DERIVADOS 

11 Ovo ln...-o cn., 25g - - - - - - - -

bl Ovo ln- cozido 25g - - - - - - - -

cl Ovo líquido -ri-
zodo, raolrlado ou 

5• 104/g congl(ado. 251 - MIL 1 g - MIL 1 g - - -

dl Ovo dlli- ou 

liallli.- 25g - 10/g - 102 /g - 105/g - -

IV- PESCADO E PROOU• 
TOS DE PESCA 

ai PltlC■dol "in natura" 
crus 

102 /g 103 tg 5 • 10:,, -peixN 25g - - - - -

- cru1tKe01 25g - 102/g - 10!tv - - -

:::�:: -ffl�UICOI 251 - 102/g - 10 /g - - -



S.lmonoill Coliform. Colifonr• CloRridia1 Sraphy/ococ- Bo""- Co- Baci/lus Vibrio 
{eullncia em) Totais: NMP Fecais: NMP Sulfito A• cusaureus: + Padrlo cereus parahaemoly-

GRUPO DE ALIMENTOS (miximo) lmiximo) dutorn:■ NMP ou con- Levedur• em placa (mbimo) ticus 

46oC lmiximol tagemdirat1 lmiximo) lmb.imo) lmiximo) 
lmiximo) 

VII- FARINHAS, MASSAS 
1 ALIMENTICIAS, PRO-

OUTOS PARA PANIFI· 

1 
CAÇÃO E OUTROS, 

ai Amidos, farinhas, fé-
cuias e fubá. 25 9 - 10/9 - 5 X 102/g 104 19 - 103 19 -

bl Massas alimenticias 
1 secas com ou sem 

103 19 10• /9 103 19 ovos, e sem recheio. 25g -
1 

10/9 - -. -

cl Massas alimentic,as 
1 frescas, cruas ou semi-

elaboradas, recheadas 
10 3/g 10• /9 103/g ou não, refrigeradas. 

1 
25 9 - 5 X 10/g -

- -

d) Pão e produtos de pa-
nificação. 25 g - -

- -

5x 103 /g 
-

- -

el Misturas em pó com 
0'.1 sem ovos para bo-
los, tortas, empadas, 
pizzas, etc. 25g - 10/g - 103/g sx 103/g - 103/g -

li Cereais floc.dos, in-
fladol e/ou laminados. 25g - auL 1 g - - 103/g - 103/g -

g) Fermento biológico 50g - 10/g - - - - - -

VIII- AÇÚCARES E SIMILA-
RES 

•l Açúcar cristal, açúcar 
fflate8YO e açúcar refi-
naoo. 25q - - - - 10'1a - - -

bl Mal do abolho 25g - - - - - - - -

e) melado e rapadlra 25g - aus. 1 g - - 10'/g - - -

IX- PRODUTOS A SEREM 
CONSUMIDOS APÔS 
ADIÇÃO DE LIQUIDO, 
COM EMPREGO DE CA-
LOR.

a) CM, caft. mate I pro-
dutos de infullo. 25g - 10/g - - 5x103 /g - - -

b} Mirtu1'81 .,.._
caldol, molhol • sim� 
1 ..... 25g - 10/g 102/g 103/g 5x103/g - 103/g -

cl Mistura ou pós para 
103 1a 5x103/g 103/g sotnn.o. 25g - 10/g - - -

X- PRODUTOS A SEREM 
CONSUMIDOS APÔS 
ADIÇÃO DE LlhUIDO, 
SEM EMPREGO DE CA-
LOR. 25g - 10/g - 10/g 103/g - 103/a -

XI- ALIMENTOS SÔLIDOS 
PRONTOS PARA o 

CONSUMO 

., Sementes COffllltfYlil 
cru•, torradll, aalga-

5x 103/g dos. 25g - 10/g - - - - -

b) Eapeci1ria e condi-
ment01 --

102/g 102/g 103/g 5x 103 /g omp6. 25g - - - -

cl Coco rolado ■çuca-
1021a ,o•,� 10319 rado ou nlo. 25g - - - - -

XII- sucos. REFRESCOS, 
REFRIGERANTES E 

OUTRAS BEBIDAS 
NÃO ALCOÓLICAS. 

a) Refrigerantes, -
COI, IUCOS I n6ctlrfl 
adicionados dl COftllr-
vodorft. 
(vidt obNrvaçõel 3 • 
91. - aus. 50ml - - - 20/ml - - -



Salmonela CoUfarmes Colifol"fflft CJo1tridio1 Staphylococ- Bolor• Contagem Bacillus Vibrio 
(aullnci■ tm) Totais: NMP Fecais: NMP Sutfito A• cui •urwu1: + Padrlo �,.us !UT•h•moty• 

GRUPO OE ALIMENTOS (mb:imo) lmiximo) dutorN:■ NMPou con- Leveduras em placa lm,..imol ticu, 

460C(miximol tegem direta (mbimol (miximol (mbimol 
(mbimol 

bl Refrigerantes, refres-
cos. sucos e n6ctares 
que receberam trata--
menta ttrmico ade-

quado. adicionado ou 
nlo de conservadores. 
"Após 10 fdezt dias 
de incubaçlo a 35ºC 
não devem existir si• 
nais de alteraçlo das 
embalagens. nem 
quaisquer modifica-
ções físicas, químicas 
ou organol6pticas do 
proWto, que eviden-
ciem deterioraçlo. 
Quando necessário se-
râ verificada a esterili• 
dado comercial con-
forme metodologia es-
pecifica. - - - - - - - - -

cl Sucos con01ntradol 
adicionados ou nlo de 
consarv■dorfl. 25g - 1/g - 102/g -

,- - -

d) Sucos concentrados 
10•,g congelados 25g - 1/g - - - -

-

e) Sucos desidratados 25g - 10/g - - 103/g - - -

li Preparado I íqu ido pe-
ra refrescos e refrige-

102/g ranm. 25g - 1/g - - - - -

gl Preparado sblido para 
refmcos e rofrlgeran-
tll. 25g - 10/g - - 103/g - - -

h) Xaropes, calda • e� 
bertura 25g - 1/g - - 103/a - - -

il Sucos • refrete01 "in 
natura". 25ml - 10/ml - - 104/ml - - -

X Ili - MARGARINA E SIMI-
LARES 25g - Mll.1 g - - 5x102/g - - -

X IV- POLPAS E PRODUTOS 
DE FRUTA 

a) Purtl • docfl em p11-
103/g taou maaa. 25g - 1/g - - - - -

b) Pu, ... goi,ias • -
a,IJmttidao • tra,. 
,,_to tfrmlco -
quldoo ■ ■nVIAdol. 
"Após 10 (dezl dia 
de lncuboçfo e 35"C 
nlo drewn existir 11--
neis de altereÇfo doo 
llllblllfllRI l1lffl quli1-
quor modif� lí· 
sicat_ químk:al au or-
gonoltp- do pro-
duto". 
Ouendo -lo, 
--li-•-

,111_ -.111 
conforme ■ rnetodolo- - - - - - - - - -

gle-lflce. 

XV- CONDIMENTOS E MO-
LHOS PREPARADOS 
•I Extrato de tomote e 

outr .. produt .. de 
tometN lncluliv■ 11at 
ct.,p, _ __,, 
tratarnanto tfrmlco 
lldlqulldo. 
"Após 10 (dez) dias 
de IMU!loçlo • 35"C 
nlo- existir si-
neil de alt■rlÇfo 1111 
ombll-nomqulio-
quor modiflceçilol fí. 
11-.qulmlceo■orgo-
noltptlcll do p,-oduto 
queovidonc--
rioraçlo". 
Quando MC■IÂrio • 
ri verificada ■ esterili--
dedo COffllrciat de 
acordo com metodo-
logl■-lfice. - - - - - - - - -

b) Outros produtos de 
tomate nfo enquadr• 
dosem "1". 25g - 1/g - - 1031g - - -

cl Mostarda de mesa 25g - 1/g - - - - - -

dl Maio,_ indultriali· 
zldl. 25g - 1/g - _,L 18 1021a - - -

ai Picleu 11m11.,.. 251 - 11, - - &xl03/a - - -



GRUPO DE ALIMENTOS 

X VI-

X VII-

XV 111-

X IX-

li Pielas e similares, sub-
metidos a tratamento 
térmico adequado • 
envasados. 
"Após 10 (dez) dias 
de incubação a 350c 
não devem eJlliiStir si-
nais de alteração das 
embalagens nem quais-
quer modificações fi. 
sicas. quimicas. e or-
ganolépticas do p,o-
duto que evidenciem 
deterioraçio''. 
Quando necessário 
serã verificada a este-
rilidade comercial 
conforme a metodolo-

gia esp,cifica. 

· gJ Molhos a condimen-
tos preparados. 

h) Vinagre (vidl obllrva-
ções NQs 3 e 91. 

PROOUTDS DE CON-
FEITARIAS, LANCHO-
NETES E SIMILARES, 
DOCES E SALGADOS. 

ai Pies, doces, bolOI, do-
c:es de confeitaria com 

ou l9ffl recheio e co-
bartura. 

bl Balas, pastilhas, -

cl 

gNdos, COrameiOI, 
confeitos e simil■rn. 

Gom• dl ffl8IC8t' 

dl Chocai■,_ 

., Bombons. limilarlll 

li Bolachas • bilCOltOI 
com ou tlffl recheio ■ 
com ou 11m cobtrtura. 

g) Pantis. empac:lal, 111n-
duíchn e OUtrOI ui· 
gados para COl'IIUfflO. 

ALIMENTOS RAPIDA· 
MENTE CONGELADOS 

a) Alimentos pan:111• 
men,_ P-■--

b) Alimentos p--

GELADOS COMESTI'. 
VEIS 

PRATOS PRONTOS PA· 
RA CONSUMO 

., A-dl--
S)NCldo. CMII e limi-
-

bl 5- caldol I mo-
lhol cozidoL 

cl A-dl-11,f■ri-
nhll, grloo ·--

dl Vlfdu,.. 1 .......
crua, tampll'adol, con-
dimen� ""mo-
llloou nfo. 

., Verdura, �n-■, 
r aiz• tubfn:ulOI. li-
mil--. cozidos, tan-
�ounlo. 

f) Doca • -. 
com•-"> dl fru,.. 
frwca nlo manipuf� 
-

gl Mal- 1 molho à 
- dlm■ionellnio 

indunri1lizadl. 

hl Sol- mista com ou 
Nm molho, exceto • 
contidll _,, d e e. 

S.lmonola& Colilom,oo Coliforme1 
(11.1,lncia em) Tot1it: NMP Feca&S:NMP 

{miximo) (mixlmol 

- - -

25g - 1/g 
, 

- - -

\ 

25g - 10/g 

25g - 1/g 

25g - 1/g 

25g - 1/g 

25g - 1/g 

25g - 1/g 

25g - 10/g 

25g - 102/g 

25g - 10/g 

25g 102/g -

25g - 10/g 

25ml - 1/ml 

25g - 10/g 

25g - Sx 10/g 

25g - 10/g 

25g - 10/g 

25g - 1/g 

25g - 10/g 

Ckl1tridio1 Smphylat:oc- Bolorwo eo.......,. B.cill&A Vibrio Sulfito R• cu, aureu,: + Podrlo conu• ,_,.,,_moly• 
dutores:■ NMPoucon- Levedura omplaQ lmiximol ticu, -C(miximo) tagem dirata (miximol lmáimol Cm6ximol 

lmiximol 

- - - - - -

- - 5 x 103/g - - -

- - - - - -

- 103/g 5 x 103/g - 2x102'9 -

- - 103/g - - -

- - 103/g - - -

- - 103/g - - -

- 102/g 103/g - - -

- 102/g 103/g - - -

2 X 102'9 103/g - - - -

2 X 102/tl 10•,, - - - -

102/g 103/g - - - -

- 103/g - 2x 105/g - -

2x102'9 2x 102/g - - 2x 102/t -

2x 102/ml 102/ml - - 2x 102/ml -

- 102/g - - 2x102/t -

- - - - - -

- 10•,, - - 2x102'9 -

- 103/g s,10•1, - 2x 102/g -

- 10•,, s,10•1, - - -

2x102/g 1 103'9 5x103/g - 2x 102,, 1 -




