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ste Atlas de Microbiología de Alimentos foi elaborado com o objetivo de

E

contribuir para a identificagáo mais rápida e precisa dos microrganismos
encontrados em alimentos. Ele é fruto de urna experiéncia de vinte anos

de atuagáo na Área de Ensino de Microbiología de Alimentos em Cursos Técnicos
de Instituigóes Públicas e Privadas e Indústria de Alimentos.
A deficiencia de material bibliográfico no Brasil que contemplasse fotografías
dos diversos meios de cultura com reagóes características do crescimento dos
microrganismos, foi um incentivo para a realizagáo desta obra.
Esperamos que este primeiro volume atenda ás expectativas dos professores,
estudantes, pesquisadores e demais profissionais que atuam na Área de
Microbiología de Alimentos.
Judith Regina Hajdenwurcel
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PREFACIO
o limiar de um novo sáculo, a indústria de laticínios brasileira atravessa um raro momento de
grandes transformagóes provocadas pela conjungáo de dois grandes fatores que marcaram esta
últimadécada: a criagáoeimplementagáo do novo Código de Defesado Consumidor ea implantagáo
do Mercosul. 0 primeiro devolveu aos consumidores seus legítimos direitos de exigir a qualidade esperada
em qualquer produto alimenticio e tez com que a indústria partisse em definitivo em busca da melhoria da
qualidade, sob o risco de perder sua competitividade. O segundo, ao abrir as fronteiras comerciáis dos
países do Cone Sul da América Latina, sinalizou para a importáncia da elaboragáo de produtos alimenticios
náo somente de alta qualidade, mas também padronizados e competitivos no mercado, implicando a
diminuigáo de custos através da alta produtividade e redugáo máxima de perdas.
Dentrodestecontexto, esta obradaprofessoraJudith ReginaHajdenwurcel vemao encontródas necessidades
atuais das indústrias de alimentos e, em especial, das de laticínios, de toda a América Latina, como um
eficaz instrumento de controle da qualidade microbiológica dos alimentos. Microrganismos selecionados,
divididos em ¡números géneros e espécies, sáo os responsáveis fináis pelas características organolépticas
dequeijos, leitesfermentados eprodutossimilares; entretanto, estas características podemser profundamente
alteradas pela presenga de bactérias contaminantes que, se forem patogénicas, podem ainda por em risco
asaúde do consumidor. Atenta aestes tatos, aprofessoraJudith apresenta emseu livro, recentes eeficazes
métodos de iderttificagáo e contagem de microrganismos em alimentos. Um dos maiores méritos deste
minucioso Atlas é a apresentagáo de fotografías de grande resolugáo que sáo decisivas como instrumento
para a identificagáo segura de microrganismos detectados por variados métodos cujos fundamentos sáo
descritos em detalhe na obra.
Náo nos surpreende que a professora Judith Regina Hajdenwurcel tenha elaborado umtrabalho detamanho
alcance e detanta importáncia para a indústria alimenticia. Desde seus tempos de estudante no Instituto de
Laticínios ‘ Cándido Tostes” até a conclusáo de seu Mestrado em Ciéncia e Tecnología de Alimentos na
Universidade Federal Rural do RiodeJaneiro, temos acompanhadoaevolugáo de sua carreña, testemunhando
sua dedicagáo, profissionalismo erara competéncia naáreade Microbiología dealimentos. Estas qualidades,
aliadas a urna inteligencia brilhante e disciplinada, fizeram com que a professora Judith se tornasse hoje
urna das mais importantes consultoras brasilelras na área de qualidade microbiológica de alimentos. Como
figura humana, Judy é urna das pessoas mais sensíveis e bondosas que já conhecemos, opiniáo que,
estamos seguros, compartilhamos com todos aqueles que tém o privilégio de té-la como amiga.
Que a indústria de alimentos brasileira e de toda a América Latina, seus profissionais, pesquisadores e
estudantes possam tirar o melhor proveito deste utilfssimo instrumento de trabalho.

N

M úcio M. F urtatlo, Ph.D.
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CAPÍTULO 1

Microscopía
Microbiología é a ciéncia que estuda os orga va, poder-se-ia supor que um aumento infinito seria con
nismos vivos microscópicos, ou seja, aqueles seguido simplesmente aumentando-se o poder da ocu
impossíveis de serem vistos a olho nu. De um lar e da objetiva, entretanto, o aumento produzido pelas
modo geral, considera-se que a ciéncia da Microbiología
lentes é limitado pelo poder de resolugáo. Á medida que
comegou com a invengáo do microscopio. Um micros dois objetos se aproximam, atingi-se um ponto tal, que
copio simples é pouco mais que um sistema de lentes é impossível distinguí-los como entidades separadas. A
biconvexas, mas o microscopio composto utiliza dois menor distáncia na qual dois objetos poderáo ser vistos
tipos de sistemas separados de lente, possibilitando separadamente é denominado poder de resolugáo. O
desta maneira, um maior aumento. O microscopio é bá poder de resolugáo do olho humano a 25 cm , por exemsicamente um sistema ótico (para aumento) e um siste plo, é de 0,1 mm ou 100 mieras.
ma de iluminagáo (para tornar o “specimen” visível).

A

Iluminagáo
Lentes e Aumentos
O aumento obtido por um microscopio composto é o
resultado de 2 sistemas de lentes: a objetiva, sistema de
lente mais próximo do “specimen”, que aumenta seu
tamanho e produz a imagem real, que é projetada no
plano focal do segundo sistema de lentes, denominado
ocular, que aumenta a imagem real, produzindo urna
imagem virtual vista pelo olho. O aumento total é igual
ao produto do aumento da ocular pelo aumento da ob
jetiva. Para se conseguir os diversos aumentos, os microscópios sao, geralmente, equipados com 3 objetivas,
que estáo afixadas ao revólver, que permite que as mesmas sejam colocadas na posigáo de operagáo de acordo com o aumento desejado. A objetiva de menor au
mento também denominada objetiva seca (16 mm) é a
mais curta das trés, produzindo um aumento de 10 vezes. A objetiva seca de maior aumento (4 mm) apresenta
comprimento intermediário, produzindo um aumento de
40 vezes. A mais longa das objetivas é a objetiva de imersáo
(1,8 mm), produzindo um aumento de 100 vezes. Os valo
res de 1,8; 4 e 16 mm referem-se ao comprimento focal de
cada urna das objetivas; quanto mais curto o comprimen
to focal da objetiva, menor a distáncia de operagáo das
lentes (distáncia entre o "specimen” e a objetiva).
Os microscópios compostos apresentam dois dispo
sitivos de focalizagáo: parafuso macrométrico e parafuso micrométrico. O primeiro move o canháo do micros
copio (em alguns modelos a mesa) com um movimento
vertical maior, tornando visível o objeto a ser identifica
do, o segundo move o canháo com um menor movimen
to, produzindo a focalizagáo final.

Da mesma forma que a escuridáo ou urna luz muito
intensa prejudica a visáo, a iluminagáo inadequada do
microscopio pode prejudicar a observagáo. Urna ilumi
nagáo adequada é essencial para a utilizagáo eficiente
da resolugáo e aumento do microscópio. Embora a fonte de luz possa ser o sol ou urna lámpada, esta é mais
utilizada no trabalho microbiológico urna vez que sua
cor, temperatura e intensidade possam ser mais fácil
mente controlados e estabilizados.
Se o microscópio possui um espelho, para ser utilizado
com urna lámpada, a superficie plana é sempre utilizada.
Os microscópios com condensadores necessitam de raios
de luz paralelos, que sáo refletidos com espelhos planos.
Por sua vez, os microscópios que náo possuem
condensadores, devem utilizar o espelho cóncavo, de modo
a concentrar maior número de raios de luz ñas objetivas.
Com um maior aumento, maior cone de luz deve en
trar na objetiva. O tamanho do cone de luz é controlado
pelo diafragma-iris, localizado entre o condensador e a
fonte de luz. Quando as objetivas secas sáo utilizadas,
o, diafragma-iris náo deve ser aberto completamente,
urna vez que muita luz irá diminuir o contraste de ima
gem. Quando a objetiva de imersáo é utilizada, o dia
fragma-iris deve estar totalmente aberto.
De maneira a se obter urna quantidade máxima de luz
entrando no microscópio, é importante que o espelho,
condensador e lentes estejam sempre limpos.

Focalizagáo
Feita com os parafusos macro e micrométricos

Manejo do Microscópio
Poder de Resolugáo
Urna vez que o aumento obtido por um microscopio
composto é o produto do aumento da ocular pela objeti

aj Com o microscópio na posigáo de trabalho, colo
que a lámina preparada sobre a platina do microscópio,
com a preparagáo voltada para cima.

ATI A S Di: MICROBIOLOGIA
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b) Gire o revólver e coloque na posigáo de observagáo
a objetiva de menor aumento.
c) Movimentando o espelho, procure colocar o foco
de luz sobre a preparagáo. ( Os microscópios mais mo
dernos apresentam um botáo situado na base do mi
croscopio que regula a intensidade de luz transmitida).
d) Olhando lateralmente, desga a objetiva de menor
aumento sobre a preparagáo (em alguns microscópios
é a mesa ou platina que se movimenta).
e) Olhando através da ocular, gire o macrométrico para
trás até que seja vista urna imagem nítida. Quando apa
recer, pare de girar. Faga a focalizagáo final com o parafuso micrométrico.
f) Gire o revólver, colocando em posigáo de observagáo
as outras objetivas. Alguns microscópios sáo parafocais (
há necessidade apenas de se trocar a posigáo das objeti
vas e o objeto já estará focalizado). Se o microscopio náo
é parafocal, é necessário fazer a focalizagáo como no item
e, evitando que a objetiva toque a lámina.
g) Antes de passar para a objetiva de imersáo, colo
que urna gota de óleo de imersáo sobre a preparagáo.
h) Coloque a objetiva de imersáo em posigáo. Se as
lentes náo sáo parafocais, proceda como no item e.
i) Depois de finalizada a observagáo, separar a lámi
na da objetiva (abaixando a mesma ou girando o revól
ver) e retirar a lámina.

A Localizado de urna Estrututra
no Campo Microscópico
Para se localizar urna estrutura no campo do microsco
pio, movimenta-se a lámina, após a focalizagáo com o
“charriot”. Dividir o campo como se fosse um relógio com
seus números. As estruturas a serem observadas seráo
indicadas tomando como referéncia o ponteiro das horas.

Como se Observa urna Preparado
Após focalizagáo, em urna das extremidades da prepa
ragáo, movimenta-se em linha reta com o "charriot" a pre
paragáo até a outra extremidade. Em seguida, toma-se
um outro plano e faz-se o mesmo até percorrer a lámina.

Finalidade do Uso do Óleo de Imersáo
Urna vez, que o índice de refragáo do ar é menor que a
do vidro, os raios de luz sáo retratados ou desviados, á
medida que passam através da lámina. Assim, muitos
raios de luz, desviados pela lámina que contem o mate
rial a ser observado, náo penetram na objetiva. Para per
mitir a entrada de tais raios na objetiva, coloca-se entre
ela e a lámina, urna substáncia que apresenta o mesmo
índice de refragáo do vidro, desta maneira, reduzindo
em muito a refragáo, permitindo urna imagem mais níti
da e clara. Esta substáncia é o óleo de imersáo.

Visualizagao de Espécimes Microscópicas
A morfología das bactérias, pode ser examinada de
duas maneiras:

16

a) Observando os microrganismos vivos, sem corar como
se faz na demonstragáo da motilidade das bactérias.
b) Observagáo das células mortas coradas com
corantes.
As bactérias vivas, sáo quase incolores e náo possuem contraste suficiente com a água na qual estáo em
suspensáo. Através da coloragáo obtém-se um contraste
entre a célula e o meio permitindo urna melhor
visualizagáo de sua morfología. A morfología estuda o
tamanho, forma e arranjo das células. As células
bacterianas sáo unicelulares e variam em tamanho dependendo da espécie, mas a maioria tem aproximada
mente de 0,5 a 1 /im em diámetro ou largura. As formas
das células bacterianas podem ser esféricas, cilindricas
ou espiraladas. Dependendo do seu arranjo podem for
mar diplococos (duas células ligadas), estafilococos (ca
chos de uva), estreptococos (cadeia), tétrades (grupo
de quatro células em forma de um quadrado). Os bacilos
podem formar cadeias (estreptobacilos) e grupos de
células alinhados lado a lado como palitos de fósforo
(paligada) .
As leveduras sáo também microrganismos
unicelulares, porém, maiores que as bactérias possuindo um tamanho que pode variar de 1 a 5 fjm de largura e
5 a 30 /im de comprimento. Sáo normalmente ováis, mas
algumas vezes sáo alongadas ou esféricas.
Os bolores sáo pluricelulares e apresentam a
morfología constituida de hifas ( filamentos) que formam
um micélio responsável pelo aspecto cotonoso das co
lonias. Cada hifa apresenta em torno de 5 a 10 //m de
largura.
Alguns corantes servem para demonstrar estruturas in
ternas das células que de outra maneira seriam invisíveis.

Corantes
Corantes sáo geralmente sais em que um de seus íons
é pigmentado. Um sal é composto por um ion carregado positivamente e outro negativamente. O corante azul
de metileno é o sal Cloreto de Azul de Metileno, que se
dissocia assim:

A cor do corante reside no ion azul de metileno, carregado positivamente.
As células bacterianas tem urna ligeira carga negati
va, quando o pH do meio externo está próximo da neutralidade. A célula carregada negativamente, combina
com o ion azul de metileno carregado positivamente que
cora a bactéria. As diferengas de cargas dáo lugar a
urna afinidade entre o corante e a célula bacteriana.
Os corantes podem ser divididos em dois grupos: bási
cos e ácidos. Se a cor reside no ion positivo, o corante é
básico e se reside no ion negativo é básico. Como exemplos de básicos podemos citar o azul de metileno, cristal
violeta e como exemplo de corante ácido podemos citar a
eosina. Quando os corantes ácidos sáo utilizados a colo
ragáo chama-se negativa, já que a célula náo se cora.
ATLAS D E M IC R O B IO L O G IA D E A L IM E N T O S
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C olorado Simples
A coloragáo de bactérias ou outros microrganismos
com urna única solugáo de corante é denominada colo
ragáo simples. O esfregago fixado é coberto com a so
lugáo de corante por um determinado período de tem
po, e entáo é enxaguado com água e seco. As células
se coram uniformemente com o corante utilizado. Cris
tal violeta, azul de metileno, safranina sáo exemplos de
corantes que podem ser utilizados.

C olorado Diferencial
Diferengas entre células microbianas ou partes das
células podem ser vistas com técnicas de coloragáo di
ferencial. Urna ou mais solugóes corantes podem ser
utilizadas podendo ser adicionadas urna após a outra.
Exemplos: coloragáo álcool-ácido resisténcia e Colora
gáo de Gram.

Coloragáo de Gram
É um dos procedimentos mais importantes e utiliza
dos para caracterizar bactérias. A técnica foi inicialmente
descrita em 1884 por Christian Gram, na Dinamarca. As
bactérias sáo divididas em dois grandes grupos em fungáo de sua capacidade de reter ou perder o corante primário (cristal violeta ) após descoloragáo com álcool.
As bactérias Gram positivas conseguem reter o cristal
violeta e as bactérias Gram negativas perdem o cristal
violeta corando-se posteriormente de vermelhas devido
a safranina ou fucsina. O esfregago bacteriano é tratado
com cristal violeta (corante primário), lugol (mordente,
que fixa o corante no interior da célula), álcool (agente
diferencial pois remove o cristal violeta das bactérias
Gram negativas) e o corante safranina ou fucsina (corante
de fundo que aumenta o contraste das bactérias desco
radas pelo álcool com o meio).

O bservares
1) Quando o material a ser observado for viscoso ou
quando se deseja observar a morfología de urna colo
nia, o material deve ser diluido com água destilada. Quanto mais fino o esfregago, melhor a sua visualizagáo.
2) A fixagáo do esfregago mata os microrganismos coa
gulando seu protoplasma aderindo-o á lámina. O agente
fixador ideal, preserva as estruturas da célula em sua for
ma e posigáo sem produzir mudangas. O calor é o méto

do mais utilizado, podendo também ser utilizado o álcool.
3) Os cultivos antigos de bactérias Gram positivas,
podem perder a capacidade de reter o cristal violeta e
se coram de vermelho. Modificagóes na execugáo da
técnica podem ocasionar erros na coloragáo, portanto é
preciso bastante atengáo na execugáo desta técnica.
4) Mecanismo da Coloragáo de Gram: A diferenga na
coloragáo das bactérias Gram positivas e Gram negati
vas baseia-se na composigáo química diferente da pa
rede celular destas bactérias. As paredes celulares das
bactérias Gram negativas sáo mais finas (10 a 15 nm
que as das Gram positivas (20 a 25 nm), pois possuem urna menor quantidade de peptideoglicano na
parede celular. Além disso, possuem urna membrana
externa constituida de fosfolipídeos. Durante o processo de coloragáo de Gram as células sáo tratadas
com cristal violeta e em seguida com urna solugáo
de iodo resultando na formagáo de um complexo cris
tal violeta-iodo (CV-I) dentro das células. O etanol dissolve e remove os lipídeos da membrana externa da
parede celular das bactérias Gram negativas, aumen
tando sua permeabilidade. Assim, o complexo cristal
violeta-iodo pode ser removido descorando a bactéria Gram negativa (que será entáo corada com a
safranina). Em bactérias Gram positivas, o etanol faz
com que os poros no peptideoglicano se contraiam,
tornando a parede mais impermeável e ocasionando
a permanéncia do complexo corante CV-I no interior
da célula.
As fotos 1,2,3,4,5, 6, 7 e 8 apresentam a morfología
de bactérias e leveduras através de microscopía ótica
com objetiva de imersáo.
Outro procedimento para verificar o Gram é através da

reagáo da colónia bacteriana com KOH 5% (Foto 9).

Cultura em Lámina
Urna vez que a identificagáo dos bolores depende,
em grande parte, de suas características morfológicas,
tais como o tipo e o arranjo dos esporos, tipo de hifa
(septada ou náo), deve-se tomar muito cuidado na manipulagáo das preparagóes destinadas ao exame micros
cópico.
O método de cultura em lámina possibilita urna preparagáo e observagáo sem perturbar o crescimento do m¡crorganismo, mantendo intactas a estrutura e a disposigáo das partes do bolor. (Fotos 10,11 e 12).

ATLAS D E M IC R O B IO L O G IA I ) E A U M E N T O S

http://ingenieriaytecnologiadealimentos.blogspot.com

17

Foto 1
Bactérias
Aumento de 100x
(objetiva de imersáo)
C oloragio de Gram

Lactococcus lactis
cocos e estreptococo
gram positivo

Foto 2
Bactérias
Aum ento de 100x
(objetiva de imersáo)
Colora$áo de Gram

Bacillus cereus
Bastonete gram positivo

Foto 3
Bactérias
Aumento de 100 x
(objetiva de imersáo)
Coloragáo de Gram

Staphylococcus aureus
Coco gram positivo
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Foto 4 - Bactérias
Aumento de 10Ox
(objetiva de imersáo)
Coloragáo de Gram
Coliform es - bastonetes
curtos, gram negativos

Foto 5
Bactérias
Aum ento de 100x
(objetiva de imersáo)
Coloragáo de Gram
Bastonete gram positivo

Foto 9
Técnica de observagáo
do Gram através de reagáo
da colonia bacteriana
com KOH 5%.
O a p a re c im e n to de um
fila m e n to
v is c o s o
é
característico das bactérias
Gram negativas (esta reagáo
o c o rre em fu n g á o da
presenga da camada lipídica
na p a re d e c e lu la r das
bactérias Gram negativas).
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http://ingenieriaytecnologiadealimentos.blogspot.com

19

Foto 6
Leveduras Aumento
de 100x
(objetiva de imersáo)

Foto 7
Leveduras - Sáo
unicelulares e maiores
que as bactérias
(1 a 5 Jim (ou mais)
de com prim ento.

Foto 8 - Leveduras
Coloragáo de Gram
As leveduras se coram como
Gram p o s itiv a s , ou seja,
violetas, apesar de náo se
cla ssifica re m com o Gram
positivas e Gram negativas.
Esta ciassificagáo aplica-se
ap ena s ao g ru p o das
b a c té ria s . F orm agáo do
broto ou gémula. A levedura
se reproduz por brotam ento
ou gemula^áo.
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Foto 10
Fungo - Penicillium
Cultura em lámina
O b se rva d o no
m icroscópio com aumento
de 400x.
O conjunto de hitas é
denom inado de m icélio.

Foto 11
C onidióforo
(orgáo reprodutor)
do Penicillium
Cultura em lámina
O bservagáo em
m ic ro s c ó p io com
a u m e n to de 100 x
As conidias sáo esporos
assexuados responsáveis
pela reprodu9áo do fungo.

Foto 12
Fungo Aspergillus
Cultura em lámina
O bservagáo em
m ic ro s c ó p io com
a u m e n to de 400 x
O b se rva g á o das h ita s ,
conidióforo e conidias
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CAPÍTULO 2

Grupos de Microrganismos
Importantes na Avalia^ao da
Qualidade Microbiológica
dos Alimentos
Microrganismos Indicadores
Sáo grupos ou espécies de microrganismos cuja avaliagáo irá fornecer informagóes sobre as condigoes higiénico-sanitárias do processamento e armazenamento,
possível presenga de microrganismos patogénicos e indicagáo da potencial deterioragáo do alimento.
Como exemplos de microrganismos indicadores po
dem ser citados aqueles que segundo o ICMSF
(International Commission of Microbiological
Specifications for Foods) podem ser agrupados em:
1) Microrganismos que náo oferecem um risco dire
to á saúde: contagem padráo em placas de mesófilos,
contagem de psicrotróficos e termófilos, contagem de
bolores e leveduras.
2) Microrganismos que oferecem um risco baixo e
indireto á saúde: coliformes totais, coliformes fecais,
enterococos, enterobactérias totais, Escherichia coli.

Contagem Total de Microrganismos
Aerobios Mesófilos em placas
O método de contagem de microrganismos por meio
de placas baseia-se no plaqueamento de alíquotas
do alimento homogeneizado e de suas diluigóes, onde
é utilizado o meio de cultura Ágar Padráo para Conta
gem. A mudanga de temperatura e tempo de incubagáo permite a contagem de grupos diferentes de mi
crorganismos como: psicrotróficos, mesófilos,
termófilos e termodúricos.
Psicrofílicos: Sáo microrganismos que tem a tem
peratura de crescimento entre 0°C e 20°C com urna
faixa ótima de crescimento entre 10°C e 15°C. Exem
plos: Pseudomonas, Alca!igenes, Flavobacterium.
Psicrotróficos: Este termo foi introduzido em 1960
e melhor definido em 1976 pela FIL (Federagáo Inter
nacional de Laticínios) como microrganismos que tem
capacidade de crescer a 7°C ou menos sem consi
derar sua ótima temperatura de crescimento. Alguns
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psicrotróficos crescem a temperaturas abaixo de 0°C
e outros podem crescer também a temperaturas al
tas entre 37°C e 45°C. Exemplos: Pseudomonas,
Flavobacterium, Alcaligenest
Acinetobacter,
Enterobacter, Klebsiella, Arthrobacter, Bacillus,
Lactobacillus, Micrococcus e Streptococcus. Al
guns fungos também sáo psicrotróficos, possuindo
capacidade de crescimento á temperaturas de refrigeragáo. Exemplos:
Candida, Torulopsis,
Cryptococcus,
Rhodotorula,
Penicillium ,
Cladosporium e Aspergillus.
Mesófilos: Microrganismos que crescem na faixa de
20-37°C.
Termófilos: Microrganismos que crescem a tempe
raturas elevadas (acima de 55°C). Exemplos: Bacillus
stearothermophilus.
Termodúricos: Sáo bactérias que sobrevivem a tem
peratura de pasteurizagáo mas crescem na faixa de
temperatura das mesófilas. Exemplos: Micrococcus,
Microbacterium, Streptococcus, Lactobacillus,
Bacillus, Clostridium.
Os resultados obtidos numa análise de contagem
de mesófilos e psicrotóficos sáo úteis para avaliar as
condigoes de processamento do alimento. Contagens
elevadas diminuem o período de vida útil ou vida de
prateleira dos produtos alimenticios, resultando na
sua deterioragáo.
A contagem por meio de placas de aerobios
mesófilos náo é válida para refletir as condigoes de
processamento dos produtos fermentados (queijos,
leites fermentados, chucrutes, salames) já que a adigáo de culturas láticas irá influenciar num resultado
elevado.
Na placa pode ocorrer o crescimento de colonias
invasoras (“spreader”) devido a bactérias que apre
sentam urna alta motilidade, ou devido a formagáo
de urna camada úmida na superficie do meio de cul
tura. Quando o crescimento ocorrer em mais da metade da superficie da placa, o resultado deve ser inu
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tilizado e reportado como "spreader”. A foto número
13 apresenta a formagáo do "spreader".
Quando alimentos contendo partículas sáo analisados,
a presenga destas partículas pode dificultar a visualizagáo
das colonias. O TTC (cloreto de trifeniltetrazólium) pode

Foto 13
Contagem padráo em placas
O método de contagem de microrganismos em
placas é um método geral, que pode ser utilizado
para a contagem de grupos microbianos, como
aerobios mesófilos, psicrotróficos, termófilos, ,
variando-se apenas a temperatura de incubagáo
e o tempo. O Meio de cultura utilizado é o Ágar
Padráo para Contagem (PCA).Como as células
m icrobianas ocorrem em agrupam entos
(pares.tétrades,cachos,cadeias), náo é possível
estabelecer urna relagáo direta entre o número de
colonias e o número de células, por isso, o
resultado deve ser expresso em ufe (unidades
formadoras de colonias) por mi ou grama de
amostra.
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ser adicionado ao meio de cultura numa proporgáo de 1
mi de solugáo a 0,5% para cada 100 mi de Ágar Padráo.
A solugáo náo deve ser esterilizada por calor, devendo ser
realizada através de filtragáo, sendo a mesma armazenada em geladeira e ao abrigo da luz. (Foto 14).

Foto 14
Contagem padráo em placas com TTC
O TTC (cloreto de trifeniltetrazólium) pode ser
u tiliza d o com o in d ica d o r de crescim ento
microbiano, facilitando a visualizagáo das colonias.
O TTC é reduzido pelo microrganismo e passa de
in color para coloragáo verm elha. Deve ser
utilizado, quando as partículas dos alimentos
podem ser confundidas com colonias, dificultando
a contagem e leitura.
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Dolores e leveduras
A contagem de bolores e leveduras é aplicável princi
palmente na análise de alimentos ácidos, com pH <4,5,
alimentos parcialmente desidratados, farinhas, etc, nos
quais a presenga elevada é indicativa de falhas ao lon

Foto 15
Crescim ento de bolores em
Ágar Batata Dextrose
O meio de cultura Ágar Batata Dextrose é utilizado
para contagem de bolores e leveduras em
alim entos. Deve ser acidificado com ácido
tartárico 10% esterilizado ou antibióticos para
inibigáo do crescimento das bactérias.
Os bolores possuem aspecto cotonoso em fungáo
da presenga do agrupamento de hitas que forma
um micélio . Podem apresentar colonias com
diversas coloragóes.

go do processamento, comprometendo a vida útil do
produto. Embora existam muitas espécies toxigénicas,
os resultados desta contagem náo visam obtengáo de
informagóes relacionadas á saúde pública mas sim urna
avaliagáo geral da qualidade do produto. (Fotos 15 e 16).

Foto 16
Crescim ento de leveduras em
Ágar Batata Dextrose
As leveduras apresentam colonias mucóides, de
coloragóes diferentes.
Na contagem de bolores e leveduras em
alimentos, o resultado deve ser expresso em
unidades formadoras de colonias (ufe) por grama
ou mililitro de amostra de bolores e leveduras, e
náo , contando-se separadamente os bolores e
as leveduras, pois, sua confirmagáo só é possível,
quando se procede a microscopía. As placas
devem ser incubadas a 259C por 3 a 5 dias.
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Coliformes Totais, Coliformes
Fecais e

Escherichia coli.

Coliformes Totais
O grupo coliforme compreende todas bactérias
anaeróbicas facultativas, gram negativas, náo formadoras de esporos, com capacidade para fermentar a lactose
com produgáo de ácido e gás a 32-35°C dentro de 48
horas. Pertencem a este grupo os géneros Escherichia,
Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella. Números eleva
dos de coliformes ¡ndicam falhas higiénicas ao longo do
processamento e armazenamento do produto ou defici
encia do tratamento térmico , como pasteurizagáo, já
que náo sáo organismos esporulados.
Urna das técnicas mais utizadas para sua determinagáo é a contagem pelo número mais provável que se
baseia na inoculagáo de volumes conhecidos de amos
tras do alimento em urna série de 3 ou 5 tubos contendo
meio de cultura apropriado com tubo de Durhan no seu
interior. Normalmente, 9 tubos sáo utilizados na série de
3 e 15 tubos na série de 5. Trés diluigoes consecutivas
sáo selecionadas em fungáo da quantidade de micror
ganismos que se espera encontrar no alimento. Tubos
que recebem um volume de inóculo de 10 mi devem
apresentar a concentragáo dobrada de meio de cultura
para compensar a diluigáo em fungáo da amostra.
A técnica do Número Mais Provável apresenta desvantagens como ser um método estatístico, gastar mais
material (vidrarias e meios de cultura) e ser mais trabaIhosa. Apresenta urna sensibilidade maior já que permite-se trabalhar com urna maior quantidade de amostra
e permite o enriquecimento da amostra para recuperagáo das células injuriadas. (Fotos 18 e 19).
Para contagem de coliformes totais pode ser utilizada
também a técnica de contagem por meio de placas, utilizando-se o meio de cultura Ágar VRB ("Violet Red Bile").
Apresenta como vantagens menor gasto de vidraria e
meio de cultura, e maior praticidade. Apesar de náo ser
urna técnica estatística como o Número Mais Provável,
permite trabalhar com urna quantidade menor de amos
tra (normalmente 1 mi é inoculado na placa), sendo entáo apropriada para produtos que se espera urna alta
contagem de coliformes totais. E muito utilizada na avaliagáo da eficiéncia dos procedimentos de limpeza e
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sanificagáo de equipamentos e utensilios pela técnica
do “swab” e das condigoes higiénico-sanitárias dos
manipuladores na Indústria de Alimentos. As placas de
Ágar VRB devem ser incubadas a 32 ± 1°C por 24 ± 2
horas. Urna segunda camada de meio de cultura (+ 3-4
mi) deve ser adicionada ao meio de cultura com a amos
tra inoculada, para evitar crescimento de colónias de
superficie. (Foto 17).

Coliformes Fecais
Sáo as bactérias com forma de bastonetes, Gram ne
gativas, náo esporuladas, anaerobias facultativas, capazes de fermentar a lactose com produgáo de gás, em
24 horas a 44,5-45,5°C. A finalidade desta análise é a
determinagáo de coliformes de origem gastrintestinal ,
porém , sabe-se que Enterobacter e Klebsiella, pertencentes a este grupo apresentam origem náo fecal tam
bém (água, solo, vegetáis). Por este motivo, a presenga
de coliformes fecais em alimentos é menos representativa
como indicador de contaminagáo fecal, do que a enumeragáo de £ co//, porém mais significativa do que a pre
senga de coliformes totais, dada a alta incidéncia de £
cdi dentro do grupo de coliformes fecais. (Foto 20).

Escherichia coli
Apesar de ser urna bactéria que pode ser introduzida
no alimento a partir de outras fontes náo fecais, é o meIhor indicador de contaminagáo fecal conhecido até o
presente.
Ñas técnicas convencionais de identificagáo de
Escherichia coli, tubos que apresentaram resultado
positivo para coliformes fecais (fermentagáo da lactose
a 45,5°C) ou tubos de Caldo Verde Bile Brilhante positi
vo para coliformes totais (fermentagáo da lactose com
produgáo de gás a 32°C) devem ser semeados com alga
de platina através de estrias na superficie do meio de
cultura Eosin Azul de Metileno segundo Levine. (Fotos
21,22 e 23). Colónias características de Escherichia coli
posteriormente, devem ser ¡soladas e submetidas as
provas bioquímicas do IMViC (Indol, Metil Red, VogesProskauer e Citrato). (Fotos 24,25,26,27,28,29,30 e 31).
A desvantagem principal desta metodología é o tem
po requerido para todas estas etapas de identificagáo
da Escherichia coli.
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Foto 17
Ágar VRB (Violet Red B ile )
Meio de cultura seletivo e diferencial utilizado para contagem presuntiva
de coliformes totais..
A presenga dos sais biliares e cristal violeta inibe o crescimento dos
microrganismos Gram positivos. Os coliformes fermentam a lactose
produzindo ácido. O abaixamento do pH, provoca a mudanga de cor do
indicador vermelho neutro para um vermelho mais escuro e a formagáo
de halo de precipitagáo dos sais biliares em volta das colonias. Apenas
as colonias típicas de coliformes devem ser consideradas, já que este
meio de cultura permite o crescimento de outros microrganismos Gram
negativos. Colonias duvidosas devem ser confirmadas, transferindo-as
para tubos com Caldo Verde Bile Brilhante contendo em seu interior tubo
de Durhan. A presenga de crescimento com gás após incubagáo, confirma
a presenga de coliformes totais.
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Foto 18 - Contagem presuntiva de coliform es
totais pela técnica do Número Mais Provável.
O meio de cultura utilizado é o Caldo Lauril Sulfato
de sodio. Crescimento com produgáo de gás no
tubo de Durhan evidenciam um teste positivo. Este
meio de cultura perm ite um enriquecim ento
seletivo dos coliformes, recuperando as células
injuriadas.

Foto 19 - Contagem confirm ativa de coliform es
totais pela técnica do Número Mais Provável.
O meio de cultura utilizado é o Caldo Verde Bile
Brilhante. Crescimento com produgáo de gás no
tubo de Durhan evidenciam um teste positivo. O
meio de cultura apresenta sais biliares que inibe
o crescimento de microrganismos Gram positivos
e a laclóse é utilizada como substrato para
produgáo de gás pelos coliformes.

Foto 20 - Contagem de coliform es fecais (NMP)
O m eio de cultura u tiliza d o é o C aldo EC
(Escherichia coli), seletivo para microrganismos
Gram negativos em fungáo da presenga de sais
biliares. A incubagáo á temperatura de 45,5eC em
banho-maria por 24 horas permite evidenciar a
presenga dos coliform es fe ca is, pois eles
apresentam a capacidade de fermentagáo da
lactose com produgáo de gás á temperaturas mais
elevadas.
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Foto 21
Ágar Eosina-Azul de Metileno, de Levine (EMB)
Meio de cultura seletivo e diferencial utilizado para
isolamento e detecgáo de enterobactérias. Os
corantes eosina e azul de metileno inibem o
crescim ento das bactérias Gram positivas
permitindo diferenciagáo entre os microrganismos
termentadores e náo termentadores da lactose.
A produgáo de ácido pela fermentagáo da lactose
com aparecimento do brilho verde metálico sáo
características utilizadas para diferenciagáo de E.
c o li dos outros coliformes.

Foto 22
Crescimento de Escherichia c o li em EMB
Colonias típicas de E. c o li neste meio de cultura
sáo nucleadas com centro preto e brilho verde
metálico (reagáo da eosina em pH baixo, devido
a produgáo de ácido pela fermentagáo da lactose)

F o to 23 - C re s c im e n to de E n te ro b a c te r
aerogenesem EMB
As colónias de E n te ro bacter sao mucóides ,
rosas,acizentadas, sem brilho verde metálico. A
produgáo de colónias m ucóides deve-se a
presenga de cápsula (material polissacarídico
produzido pelo microrganismo).
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Foto 24
Prova de Indol ( Teste positivo)
Prova bioquím ica para caracterizagáo de
m icrorganism os pertencentes a fa m ilia
Enterobacteriaceae.
O principio desta prova consiste em detectar a
habilidade do microrganismo produzir indol a partir
do aminoácido triptofano, através da enzima
triptofanase.
O principal interm ediário da degradagáo do
triptofano é o ácido indolpirúvico que pode formar
indol por desam inagáo e escatol por
descarboxilagáo do ácido indolacético.
O triptofano é fornecido no meio de cultura através
da adigáo de peptonas.
A presenga do indol é detectada por teste
colorimétrico, pela adigáo do reativo de Kovacs,
que a p re se n ta em sua com posigáo (pdimetilaminobenzaldeído, álcool amílico e ácido
clorídrico).
A prova positiva é caracterizada pela presenga de
um anel vermelho na camada alcóolica.
Este teste pertence ao grupo das provas
bioquímicas denominadas IMVIC, utilizadas na
caracterizagáo e diferenciagáo do grupo coliforme.

Foto 25
Prova de Indol (Teste negativo)
A prova negativa é caracterizada pela presenga
de um anel amarelo na camada alcóolica.
Reagáo variável pode ocorrer, com aparecimento
de coloragáo alaranjada na camada alcóolica,
devido a produgáo de escatol, produto precursor
da formagáo de indol.
E. aerogenes é indol negativo.

E. co lí é indol positivo.
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Foto 26
Prova de Vermelho de Metila
(Teste positivo)
Prova bioquím ica para caracterizagáo de
m icrorganism os pertencentes a fa m ilia
Enterobacteriaceae.
O principio desta prova consiste em detectar a
capacidade do microrganismo converter a glicose
em ácido em vez de acetilmetilcarbinol.
Esta prova baseia-se no emprego de um indicador
de pH, o vemelho de metila, para determinar a
produgáo de ácido proveniente da fermentagáo
da glicose.
Utiliza-se o meio de cultura MR-VP que tem em
sua com posigáo glicose. Após incubagáo,
adiciona-se o indicador vermelho de metila que
muda para coloragáo vermelha quando o pH
atinge 4,2 ou menos.
E. c o li e outros microrganismos V-M positivos
produzem grande quantidade de ácidos: lático,
succínico, acético e fórmico.
Resultado positivo: o cultivo é suficientemente
ácido para perm itir que o vermelho de metila
mantenha urna coloragáo vermelha definida.
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Foto 27
Prova de Vermelho de Metila
(Teste negativo)
Os m icrorganism os V-M negativos também
produzem ácidos (acético, lático e fórmico),porém,
numa menor concentragáo, devido a neutralizagáo
e formagáo de outros compostos. O ácido acético
é convertido em acetoína e 2,3-butilenoglicol
( produtos neutros).
Enterobacter aerogenes é V-M negativo.
R esultado negativo: coloragáo amarela ( pH
superior a 6,0).
O correndo a coloragáo alaranjada ,deve-se
continuar a incubagáo até 4 dias e repetir a prova.
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Foto 28
Meio de cultura MR-VP

Foto 29
Prova de Voges-Proskauer

Meio de cultura utilizado para a realizagáo das
provas bioquímicas de Vermelho de metila e
Voges-Proskaeur.
O meio de cultura apresenta em sua composigáo
glicose que serve de substrato para as
enterobactérias produzirem ácidos ou compostos
neutros .corno acetilmetilcarbinol.

Esta prova baseia-se em determinar a capacidade
dos microrganismos produzirem um composto
neutro, o acetilmetilcarbinol (acetoína) a partir da
fermentagáo da glicose.
Na presenga de oxigénico atmosférico e em meio
alcalino (KOH 40% ou NaOH 40%) a acetoína e
2,3 butilenoglicol sáo oxidados para diacetil que
combinando com um grupamento guanídico da
arginina (presente na peptona) produz urna
coloragáo vermelha. O alfa-naftol e creatina sáo
adicionados para catalizarem a reagáo.
Esta reagáo é lenta . Inicialmente ,forma-se um
anel avermelhado na superficie do meio de cultura
que vai intensificando com o tempo. A intensidade
da coloragáo verm elha é proporcional a
quantidade de diacetil no meio de cultura.
E. aerogenes é V-P positivo.
E. c o li é V-P negativo.
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Foto 30
Prova C itrato (Teste positivo)

Foto 31
Prova de Citrato (Teste negativo)

Prova bioquím ica para caracterizagáo de
m icrorganism os pertencentes a fa m ilia
Enterobacteriaceae.
Esta prova fundam enta-se em determ inar a
capacidade dos microrganismos utilizarem o citrato
de sodio, com única fonte de carbono para seu
metabolismo, resultando em alcalinidade do meio.
O meio de cultura utilizado para esta prova (Ágar
Citrato de Simmons) contém sais inorgánicos de
amónia que seráo utilizados pelo microrganismo,
resultando na produgáo de amónia. A utilizagáo
de ácidos orgánicos e seus sais como fonte de
carbono, também, promovem a produgáo de
carbonatos e bicarbonatos. A produgáo destes
compostos provoca um aumento do pH do meio
de cultura, que tem em sua composigáo o indicador
de pH azul de bromotimol.
Resultado positivo: alcalinizagáo do meio e
viragem do indicador de pH azul de bromotimol
para azul.

Os microrganismos que náo conseguem utilizar o
citrato de sodio como única fonte de carbono, náo
crescem no m eio de cu ltu ra e o mesmo,
permanece com a sua cor inicial (verde).
E. c o li é citrato negativo.

E. aerogenes é citrato positivo.
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CAPÍTULO 3

Microrganismos Patogénicos
De acordo com o ICM SF
podem ser agrupados em:
1) Microrganismos que oferecem risco direto, mo
derado e com difusáo limitada: microrganismos que
causam processos patológicos quando alcangam populagóes elevadas nos alimentos .Exemplos: Bacillus
cereus, Staphylococcus aureus e Clostrídium
perfringens Tipo A .
2) Microrganismos que oferecem um risco direto,
moderado e com difusáo potencialmente extensa: mi
crorganismos que podem causar processos patológi
cos, mesmo quando ingeridos em doses mais reduzidas, além de se difundirem com facilidade pelos alimen
tos através de alimentos contaminados. Exemplos:
Salmonella
typhimurium,
Shigella,
Vibrio
parahaemolyticus e Escherichia coli enteropatogénica.
3) Microrgansimos que oferecem um risco direto é
grave: microrgansimos altamente patogénicos cuja presenga é intolerável nos alimentos. Exemplos: Clostrídium
botulinum, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae,
Vibrio cholerae, Brucella melintensis e Clostrídium
períríngens tipo C.

Bacillus cereus
Pertence a familia Bacillaceae. Sáo bastonetes, Gram
positivos, anaeróbios facultativos, mesófilos, produtor de
esporos centráis ou subterminais. Podem crescer numa
ampia faixa de temperatura entre 8 a 55°C, com tempe
ratura ótima entre 28-35°C.Náo sobrevive em valores de
pH que náo se situam entre 4,5-9,3 e a atividade de água
superior a 0,95.
B. cereus é urna bactéria amplamente distribuida na
natureza. É hospedeira normal do solo e pode ser ¡sola
da do pó, de vegetáis e restos fecais do homem e ani
máis. A importáncia do B. cereus na etiología das intoxicagóes alimentares, ocorre principalmente nos alimen
tos pasteurizados, já que os esporos deste microrganismo sobrevivem a pasteurizagáo.
A sintomatologia causada pode este microrganismo
está associada a dois tipos distintos de toxinas: diarreica
e emética.
A síndrome diarreica caracteriza-se por um período de
incubagáo que varia de 6 a 15 horas. Os síntomas sáo
diarréia intensa, dores abdominais, tenesmos retais e
raramente náuseas e vómitos. Os sintomas desapare-

cem em menos de 24 horas. Os alimentos envolvidos
sáo vegetáis crus e cozidos, purés de batatas, pesca
dos, produtos cárneos, pudins a base de amido, tortas,
molhos, sopas entre outros. A síndrome emética carac
teriza-se por náuseas e vómitos, podendo acompanhar
dores abdominais e diarréia. Os sintomas ocorrem após
30 minutos a 6 horas de incubagáo. O alimento mais
freqüentemente implicado é o arroz preparado em res
taurantes chineses, macarróes, queijos, legumes, leite
em pó, creme de baunilha entre outros.
A toxina diarreica é urna enterotoxina de natureza
protéica, termolábil sendo destruida á 55°C por 20 mi
nutos, sendo produzida durante a fase logarítmica do
crescimento bacteriano. A toxina emética também é de
natureza protéica, mas bastante resistente ao pH ácido
e ao tratamento térmico, sendo capaz de resistir a tem
peraturas de 126°C por 90 minutos. Sua produgáo ocor
re durante a esporulagáo do B. cereus.
A sintomatologia somente ocorre quando o alimento
atingir números elevados de células viáveis de fl. cereus
(acima de 107ufc/g).
As medidas preventivas para esta toxinfecgáo se baseiam no tratamento térmico adequado dos alimentos
(panela de pressáo, fritura e assar) consumo ¡mediato
do alimento após sua preparagáo e a manutengáo dos
alimentos refrigerados.
A técnica de contagem mais utilizada no laboratório
de microbiología de alimentos baseia-se na contagem
presuntiva através de plaqueamento em superficie e isolamento e caracterizagáo das colónias suspeitas atra
vés de provas bjoquímicas.
Na contagem presuntiva, dois meios de cultura sáo
bastante utilizados: Ágar MYP (Fotos 32 e 33) e Ágar
para B.cereus (OXOID) (Fotos 34 e 35) . De acordo
com a metodología da APHA.1992 (“Compendium of
methods for the microbiological examination of foods”)
para caracterizagáo bioquímica do B. cereus, sáo re
comendadas as provas bioquímicas de decomposigáo da tirosina (Foto 36), fermentagáo anaeróbica
da glicose (Fotos 37 e 38), teste de resisténcia a
lisozima (Foto 39), teste de Voges-Proskauer (Fotos
28 e 29), redugáo do nitrato (Fotos 40 e 41), e verificagáo do crescimento rizoide (Foto 42). Provas de
motilidade, verificagáo da atividade hemolítica e co
loragáo de cristais de toxinas intracelulares também
sáo recomendados.
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F o to 32

F o to 33

Ágar MYP (Mossel)

B. cereus - Ágar MYP (Mossel)

M e io de c u ltu ra s e le tiv o e d ife re n c ia l,'
recom endado para contagem presuntiva de B.
c e re u s em a lim e n to s . O m e io de c u ltu ra é
adicionado de gem a de ovo (evidenciar a produgáo
d e le c itin a s e ) e p o lim ix in a ( in ib ir a flo ra
acom panhante). O indicador de pH é o verm elho
de fenol. O m eio de cu ltu ra aprese nta na sua
c o m p o s ig á o o m a n ito l q ue p o d e ou náo s e r
ferm entado, sendo juntam ente com a gem a de ovo
os agentes diferenciadores deste meio de cultura.

B a cillu s cereus náo ferm enta o manitol, utilizando
as peptonas e alcalinizando o meio que m uda para
coloragáo verm elha mais escura (esta coloragáo
torna-se um róseo leitoso, quando m isturada com
a precipitagáo da gem a de ovo). A presenga de
lecitinase é evidenciada pelo halo opaco ao redor
das colonias.
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Foto 34 - Ágar para B. cereus (OXOID)
M eio de cu ltu ra se le tivo e d ife re n cia l,
recomendado para contagem presuntiva de B.
ce re u s em alim entos. O meio de cultura é
adicionado de gema de ovo (evidenciar a produgáo
de le citin a se ) e p o lim ixina (in ib ir a flo ra
acompanhante). O indicador de pH é o azul de
bromotimol.
A presenga de piruvato de sodio na composigáo
do meio, possibilita urna melhor reagáo de hidrólise
da lecitina da gema do ovo, facilita a formagáo de
esporos e reduz o crescim ento invasivo de
algumas colonias de B. cereus. Fosfatos tem a
finalidade de melhorar a capacidade tamponante
do meio de cultura.

Foto 35
B. cereus - Meio Seletivo (OXOID)
B acillus cereus náo fermenta o manitol, utilizando
as peptonas , alcalinizando o meio e mudando-o
de coloragáo amarela-esverdeada para azul ém
fungáo da presenga do indicador de pH azul de
brom otim ol. A presenga de le citin a se é
evidenciada pelo halo opaco ao redor das
colonias.

Positivo

Negativo

Foto 36
Teste de decom posigáo da tirosina
Prova bioquímica recomendada para confirmagáo
de colonias suspeitas de B. cereus. O teste
positivo ocorre quando há desenvolvimento de
urna zona clara e transparente de decomposigáo
e dissolugáo dos cristais de tirosina, na regiáo
abaixo da parte inclinada do meio de cultura. O
teste é negativo quando náo há o aparecimento
dessa zona.
B. cereus decompoe a tirosina rápidamente.
É comum o escurecimento do meio ao longo da
regiáo de crescimento, com desenvolvimento de
urna coloragáo castanha.

ATLAS D E M I C R O B l t í W G I A D E A U M E N T O S

http://ingenieriaytecnologiadealimentos.blogspot.com

Foto 37 - Prova bioquím ica de fermentagáo da
glicose em anaerobiose - Teste positivo
Esta prova bioquím ica é recom endada para
confirmagáo de colónias suspeitas de B. cereus.
O meio de cultura é o Caldo Vermelho de fenol
1% glucose. Deve ser desaerado (fervura por 15
minutos, seguido do ¡mediato resfriamento). Após
inoculagáo da colonia suspeita, adicionar óleo
mineral estéril. O resultado positivo se dá quando
ocorre viragem do indicador, alterando a cor do
meio de vermelho para amarelo.
B. cereus utiliza a glicose anaerobiamente.

Foto 38 - Prova bioquím ica de fermentagáo da
glicose em anaerobiose - Teste negativo
Quando o meio de cultura permanece com a cor
inalterada significa teste negativo de utilizagáo da
glicose em anaerobiose.

Foto 39
Teste de resistencia a lisozim a
( Caldo Nutriente 0,001% lisozim a)
Esta prova é considerada opcional na identificagáo
de B. cereus. O Caldo Nutriente é adicionado de
lisozima. B. cereus náo tem seu crescimento
inibido pela presenga de lisozim a. O tubo á
esquerda é considerado positivo (crescimento/
turbidez) e o tubo da direita, negativo (sem
crescimento).
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Foto 40
Prova bioquím ica de redugáo do nitrato
Teste positivo
Esta prova bioquím ica é recom endada para
confirmagáo de colónias suspeitas de B. cereus.
O meio de cultura é o Caldo N itrato. Após
inoculagáo da colonia suspeita e incubagáo,
adicionar os reativos ácido sulfanílico e a n a ftila m in a . O aparecim ento de coloragáo
vermelha é considerado teste positivo. Quando
náo ocorre desenvolvim iento de coloragáo
vermelha, adicionar urna pitada de zlnco em pó.
Se o meio permanecer com a cor inalterada, o
teste é considerado positivo (nitrito foi decomposto
em outros produtos) e se o meio ficar vermelho o
teste é considerado negativo.
B. cereus reduz o nitrato a nitrito, porém algumas
cepas podem ser negativas nessa característica.

Foto 41
Prova bioquím ica de redugáo do nitrato- Teste
negativo
Quando náo ocorrer aparecimento de coloragáo
vermelha, o teste é considerado negativo.

Foto 42 - Verificagáo de crescim ento rizoide
(Ágar Nutriente em placas)
Esta prova permite diferenciar B. cereus de B.
cereus var. m ycoides. Com alga de platina foi
depositado a cultura a ser caracterizada no centro
da placa. O desenvolvimento de crescimento
rizoide é característico das cepas da variedade
m ycoides.
B. cereus é negativo para crescimento rizoide.
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Salmonella
Sao bastonetes, Gram negativos, anaeróbios faculta
tivos, pertencentes a familia Enterobacteríaceae. Sáo
movéis devido a presenga de flagelos peritríquios ou
imóveis, náo formam esporos, quimiorganotróficas, possuindo metabolismo oxidativo e fermentativo. Produzem
ácido e gás a partir da glicose e de outros carboidratos.
Sáo catalase positivas (com raras excegóes) e oxidase
negativas.
Pela classificagáo proposta por Le Minor todos os
sorotipos de Salmonella ( incluindo Arizona) pertencem
á duas espécies: Salmonella bongori que contem me
nos de 10 sorotipos extremamente raros e Salmonella
choleraesuis contendo mais de 2500 sorotipos dividi
dos fenotipicamente e genotipicamente em 6
subespécies (arízonae, choleraesuis, diarizonae,
houtenae, salamae e indica ).

A temperatura ótima de crescimento se encontra entre
35 e 37°C, no entanto, as salmonelas podem multipli
carse desde 5 até a 45-47°C. A pasteurizagáo a 72°C
por 15 segundos assegura sua destruigáo.
Suportam urna faixa de pH entre 4,5 e 9,0 com um
ótimo de 6,5 a 7,5.
As salmonelas desenvolvem-se bem a valores de ati
vidade de água de 0,945 a 0,999.
A patología pode ser manifestada de duas maneiras:
a) Febre tifóide e paratifóide
b) Gastroenterite ou salmonelose
A febre tifóide e paratifóide sáo causadas pela
Salmonella choleraesuis sorotipo typhi e S.
choleraesuis sorotipo paratyphi A, B e C respectivamen

te. Afetam primatas (seres humanos e macacos) de
modo praticamente exclusivo, sendo as salmonelas disseminadas pela água e alimentos. A dose de ¡nfecgáo é
baixa, o período de incubagáo longo, desenvolvendo-se
um quadro clínico caracterizado por septicemia, normal
mente sem gastroenterite, sendo aínda freqüente a ocorréncia da situagáo de portador assintomático por perío
dos bastante longos. A Salmonella typhi penetra na
mucosa intestinal e atinge o sistema linfático, onde é
engolfada pelos fagócitos, multiplicando-se em seu in
terior, sendo que as manifestagóes clínicas somente
ocorrem quando a bactéria deixa estas regióes
intracelulares e penetra na corrente sangüínea.
Nos casos de gastroenterites, o período de incubagáo
varia de 12 a 24 horas em média e os principáis sintomas
sáo febre (38 a 39°C), diarréia mucosa, por vezes com
sangue e tenesmos, dores abdominais, náuseas, vómi
tos, sendo que os sintomas persistem durante 2 a 5 dias.
As salmonelas náo formam parte das bactérias
toxigénicas sendo consideradas entero-invasivas. As
formas septicémicas existem tanto no homem como nos
animáis. Após ingestáo do alimento e a passagem atra
vés do ambiente ácido do estómago, elas atingem o in
testino delgado, invadindo o lúmen, onde se multiplicam;
posteriormente atingem o íleo e , em menor proporgáo,
o colon, onde desenvolvem urna reagáo inflamatoria.
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Os alimentos de origem animal sáo os mais
freqüentemente envolvidos em casos ou surtos de
salmoneloses, entre eles as carnes preparadas, aves,
ovos, derivados do leite, produtos de panificagáo e confeitaria, saladas diversas.
As principáis medidas preventivas para contaminagáo
dos alimentos sáo: medidas higiénico-sanitárias no manuseio e processamento dos alimentos, controle das
ragóes para animáis, adogáo de práticas higiénicas na
criagáo, transporte e abate dos animáis, procedimentos
de higiene e sanificagáo adequados dos equipamentos
e utensilios, tratamento térmico adequado, evitar contaminagóes cruzadas e a presenga dos portadores
assintomáticos.
Numerosos procedimentos analíticos para detecgáo
de Salmonella tem sido desenvolvidos para alimentos.
Os métodos mais aceitáveis de um modo geral consomem tempo e sáo laboriosos e básicamente envolvem:
pré-enriquecimento, enriquecimento seletivo,
plaqueamento seletivo, testes bioquímicos e sorológicos.

Pré-enriquecimento
As seguíntes condigoes devem ser fornecidas nesta
fase: nutrientes, pH e temperatura de incubagáo ade
quados (Foto 43).

Enriquecimento seletivo
Permite o crescimento da Salmonella mas com inibigáo de parte da flora acompanhante (Fotos 44,45 e 46).

Plaqueamento seletivo
Os meios empregados devem exercer um mínimo efeito ¡nibidor sobre a Salmonella e urna máxima agáo so
bre a flora acompanhante. Muitos meios tem sido des
critos .Básicamente devem ter: nutrientes, corantes, an
tibióticos, sais biliares e/ou outros agentes químicos para
inibir o crescimento de microrganismos indesejáveis e
um sistema indicador para revelar as características da
Salmonella. A diferenciagáo é feita por urna dessas ca
racterísticas: produgáo de gás sulfídrico, habilidade para
fermentar certos carboidratos como lactose, sacarose
ou xilose, capacidade para descarboxilar a lisina. Os
meios devem ser inoculados através de estrias e incuba
dos á 37°C por 24 horas e 48 horas. Alguns meios reco
mendados sáo: Ágar Hektoen (Fotos 47,48,49,50 e 51),
Ágar Verde Brilhante (Fotos 52, 53, 54, 55, 56 e 57), Ágar
Bismuto Sulfito (Fotos 58,59,60 e 61) Ágar XLD (Fotos 62,
63 e 64), Ágar Rambach (Fotos 65,66,67,68 e 69).

Isolamento em meio
náo seletivo diferencial
As colónias suspeitas que surgiram nos meios seletivos devem ser transferidas para tubos contendo um
meio de cultura náo seletivo para urna preliminar carac
terizagáo bioquímica. Essa triagem é prática pois sepa
ra as culturas que requerem confirmagáo daquelas que
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devem ser descartadas, significando urna redugáo do
número total de culturas a serem confirmadas pelos tes
tes bioquímicos. Um meio de cultura muito utilizado para
essa finalidade é o T.S.I. (“Triple Sugar Iron”), que de
monstra a capacidade do microrganismo fermentar a
lactose, glicose e sacarose , a habilidade de produzir
H2S e a capacidade de produgáo de gás (C02) (Fotos
70, 71,72,73 e 74).
Outro meio de cultura utilizado é o Ágar Usina, quan
do o Ágar XLD náo é utilizado no plaqueamento seletivo.
Este meio detecta a capacidade da bactéria
descarboxilar a lisina, fermentar a glicose e produzir H2S.
(Fotos 76,77 e 78).
A prova bioquímica de hidrólise da uréia também é
muito utilizada nesta fase de triagem , já que permite
diferenciar o género Proteus do género Salmonella que
apresentam características semelhantes em alguns
meios de cultura no plaqueamento seletivo. (Foto 75).

Testes bioquímicos confirmativos
Um grande número de provas bioquímicas é reali
zado para caracterizagáo de culturas isoladas de produtos alimentares. As seguintes provas bioquímicas
sáo utilizadas: urease, lisina descarboxilase, dulcitol,
KCN, malonato, indol, Voges-Proskauer, vermelho de
metila, citrato, lactose, manitol, salicina, inositol,
sorbitol, ramnose, adonitol, arabinose e rafinose, onitrofenil-beta-D-galactosidase (ONPG), arginina
deidrolase, ornitinadescarboxilase, gelatinase,
fenilalanina desaminase. Como sáo testes que requerem muito tempo na preparagáo dos meios , náo é
muito utilizado. É comum a aquisigáo de “kits” para
identificagáo de Enterobactérias como API,
(BioMérieux), Enterotube (Roche) e Crystal™ (BBL)
que possibilitam resultados em 24 horas de incuba
gáo com muito mais praticidade. (Fotos 79 e 80).

Foto 43
Pré-enriquecim ento - Análise de Salmonella
O pré-enriquecim ento tem a fin a lid a d e de
promover o crescimento de células injuriadas que
foram submetidas a agáo do calor, alta pressáo
osmótica, mudangas de pH, agáo de inibidores.
Também perm ite urna diluigáo na água de
substáncias inibidoras solúveis existentes ñas
amostras de alimentos. Vários meios de cultura
podem ser utilizados, como por exemplo, a água
peptonada tamponada e caldo lactosado.
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Foto 44
Enriquecimento seletivo - Caldo Selenito-cistina
O agente seletivo deste meio de cultura é o
selenito de sódio.

Foto 45 - Enriquecimento seletivo
Caldo tetrationato
Permite o crescimento da Salmonella e previne o
crescimento de parte da flora acompanhante. Com
adigáo de iodo ao Caldo Tetrationato, haverá
oxidagáo do tiosulfato de sódio com formagáo de
te tra tio n a to . A to xicid a d e deste m eio está
relacionada com a presenga desses dois
compostos (tetrationato e tiosulfato). O meio é
tam ponado com carbonato de cálcio que irá
neutralizar os ácidos que podem ser produzidos
pela decomposigáo do tetrationato por algumas
bactérias.

Foto 46 - Enriquecimento seletivo - Caldo
Rappaport-Vassiliadis
Os seguintes fatores tornam este meio de cultura
excelente para o enriquecim ento seletivo de
Salmonella: alta pressáo osmótica (cloreto de
magnésio), pH baixo (5,2),presenga de verde
malaquita. A Salmonella cresce muito bem nestas
condigóes, sendo a flora acompanhante inibida.
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Foto 47 - Ágar Hektoen - Plaqueamento seletivo
na análise de Salmonella.
Meio de cultura seletivo e diferencial.
Nutrientes: proteose, extrato de levedura e cloreto
de sodio
Sistema inibidor: sais biliares
S iste m a in d ic a d o r: carboidratos (lactose,
sacarose e salicina)
In d ic a d o r de pH: fucsina ácida e azul de
bromotimol
Indicadores de produgáo de H2S: tiossulfato de
sodio, citrato de ferro amoniacal.

Foto 48
Ágar Hektoen - Crescim ento de Salmonella
A S alm onella náo fermenta os carboidratos,
apresentando-se verde azulada, dependendo da
espécie, apresenta centro negro devido a
produgáo de H2S.

Foto 49
Ágar Hektoen - Crescimento de Proteus
As colónias de Proteus sáo esverdeadas com
centro negro. (Q uando náo ferm enta os 3
carboidratos). Proteus vulgaris por fermentar a
sacarose, apresenta as colónias levem ente
alaranjadas.
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Foto 50
Ágar Hektoen - Crescimento de E. co li
Os coliformes por fermentarem a lactose,
apresentam colonias de coloragáo alaranjada.
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Foto 51
Ágar Hektoen - Crescim ento de Klebsiella
Klebsiella por fermentar a lactose, apresenta
colonias de coloragáo alaranjada.
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Foto 52
Ágar Verde Brilhante - Plaqueamento seletivo
na análise de Salmonella.
Meio de cultura seletivo e diferencial.
Nutrientes: peptona, extrato de levedura
Sistema inibidor: verde brilhante
Sistema indicador: carboidrato (lactose)
Indicador de pH: vermelho de fenol
( alcalino:vermelho; ácido:amarelo)

Foto 53
Á g a r V erde B rilh a n te - C re s c im e n to de
Salm onella
A Salmonella apresenta colonias de cor vermelha,
pois náo fermenta a lactose. Ela utiliza as peptonas
como fonte de energía produzindo substancias
alcalinas que elevam o pH do meio, modificando
para urna coloragáo vermelha mais intensa.

Foto 54
Ágar Verde Brilhante - Crescim ento de Proteus
P ro te u s náo ferm enta a lactose, produzindo
colonias com coloragáo vermelha mais intensa.
Crescimento invasor semelhante a ondas ocorre,
sugestivo de cepa móvel de espécie de Proteus.
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Foto 55
Ágar Verde Brilhante - Crescim ento de Proteus
P ro te u s náo ferm enta a lactose, produzindo
colónias com coloragáo vermelha mais intensa
(utilizagáo das peptonas com produgáo de
alcalinidade).

Foto 56
Á g a r V erde B rilh a n te - C re s c im e n to de
Klebsiella
A Klebsiella apresenta colónias de cor amarela,'
pois fermenta a lactose.

Foto 57
Ágar Verde Brilhante - Crescimento de E. coli
A E. c o li apresenta colónias de cor amarela, pois
fermenta a lactose.
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Foto 58 - Ágar Bism uto S ulfito Plaqueamento
seletivo na análise de Salm onella
Meio de cultura seletivo e diferencial.
Nutrientes: extrato de carne, peptona, glicose.
Sistema inibidor: agáo combinada do precipitado
de bismuto-sulfito com solugáo de sulfito de sódio
e o verde brilhante.
Sistem a in dicado r: fosfato ácido dissódico e
sulfato ferroso.

Foto 59 - Ágar Bism uto S ulfito
Crescim ento de Salmonella
A Salmonella reduz o sulfito a sulfeto na presenga
de glicose produzindo sulfeto de hidrogénio,
gragas a presenga de ferro e fosfato, tornando as
colonias negras. Em volta da colonia aparece um
brilho metálico devido a redugáo dos ions bismuto
a bismuto metálico.

Foto 60 - Ágar Bism uto S ulfito
Crescim ento de E. co li
E. c o liapresenta colonias pequeñas, de coloragáo
variando de marrom a verde sem brilho metálico.

Foto 61 - Ágar Bism uto S ulfito
Crescim ento de Proteus
Proteus apresenta colonias pequeñas e verdes
, sem brilho metálico.
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Foto 62 - Ágar XLD - Plaqueamento seletivo na
análise de Salmonella.
Meio de cultura seletivo e diferencial.
Nutrientes: extrato de levedura e cloreto de sodio
Sistema inibidor: desoxicolato de sodio
S iste m a in d ic a d o r: carboidratos (lactose,
sacarose e xilose)
Indicador de pH: vermelho de fenol
Indicadores de produgáo de H2S: tiossulfato de
sodio, citrato de ferro (III) e amónia.
L is in a :
am inoácido
que
poderá
ser
descarboxilado, levando á formagáo de urna
diamina (composto básico) chamada cadaverina
e C02, resultando em alcalinidade do meio.

Foto 63 - Á g a r XLD - C re s c im e n to de
Salm onella
A S alm onella náo fermenta a lactose nem a
sacarose, mas ferm enta a xilose, levando á
viragem do indicador verm elho de fenol de
vermelho para amarelo,devido á produgáo de
ácido. Após, haverá um aumento do pH devido a
descarboxilagáo da lisina, tornando o vermelho de
fenol novamente vermelho,inclusive mais intenso
que a cor original do meio. A produgáo de H2S varia
de acordo com a espécie, produzindo ou náo,
colonia com centro negro.

Foto 64 - Ágar XLD
Crescim ento de E. co li
E. c o li produz colónias amarelas em fungáo da
fermentagáo da lactose.Lactose e sacarose estáo
em excesso para que os coliformes lisina positivo
náo alcalinizem o meio.
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Foto 65 - Ágar Rambach - Merck
Plaqueamento seletivo na análise de
Salmonella.
Meio de cultura seletivo e diferencial.
Nutrientes: peptona, cloreto de sodio
Sistema inibidor: desoxicolato de sodio
Sistem a in d ica d o r: propilenoglicol e mistura
cromogénica

Foto 66 • A gar Rambach - C rescim ento de
Salm onella
A Salm onella fermenta o propilenoglicol que em
combinagáo com o indicador de pH (mistura
cromogénica) produz urna coloragáo vermelha.

Foto 67 - Ágar Rambach
Crescimento de E. c o li
E. c o li como os outros coliformes, produz a enzima
í3-galactosidase que atua no substrato
crom ogénico produzindo coloragáo azul das
colónias.
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Foto 68
Ágar Rambach - Crescim ento de Proteus

Foto 69
Ágar Rambach
Crescim ento de Klebsiella

Proteus apresenta colonias incolores .
A K le b sie lta , em fungáo da presenga da enzima
p-galactosidase, que atua no substrato
cromogénico, produz colonias azul-esverdeadas.
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Foto 70 - Ágar T.S.I. (Triple Sugar Iron)
Identificagáo bioquímica- Triagem
Meio de cultura diferencial.
Nutrientes: peptona, cloreto de sódio .extrato de
carne, extrato de levedura
Sistema indicador:
C arboidratos: glicose (0,1% ),lactose (1%) e
sacarose(1,0%).
Indicador de H2S: tiosulfato de sódio e sulfato
ferroso.
Indicador de pH: vermelho de fenol
O meio de cultura deve ser inoculado com a
colonia suspeita, através de picada com agulha
de platina (crescimento em anaerobiose) e estrias
na rampa(aerobiose).

Foto 71 - Ágar T.S.I.- Crescimento de Salmonella
Fermentagáo da glicose em aerobiose com
produgáo de C02, H20 e energía e fermentagáo da
glicose em anaerobiose com produgáo de ácidos
orgánicos, aldeídos, alcoois,C02,H2 e energía.
A glicose está em concentragáo dez vezes menor
que os outros carboidratos, e quando acaba, o
microrganismo comega a utilizar as peptonas e
produzir compostos alcalinos. Como na superficie
(aerobiose) náo há produgáo de ácido, o meio fica
alcalino (viragem do indicador vermelho de fenol
para vermelho). Neste tubo pode ser visualizada
a produgáo de gás .

Foto 72 - Ágar T.S.I.
Crescim ento de Salmonella
Reagáo igual a anterior, só que a cepa foi
produtora de H2S (precipitado preto), e o H2S
produzido mascarou a parte amarela do tubo.
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Foto 73
Ágar T.S.I.- Crescim ento de Salm onella
P erfiil típico da S a lm o n e lla onde ocorreu
fermentagáo da glicose em anaerobiose, produgáo
de H2S e produgáo de alcalinidade na superficie
do meio (aerobiose).

Foto 74
Ágar T.S.I.- Crescim ento de Coliform e
O coliform e ferm enta a lactose e a glicose ,
portanto, as condigoes ácidas após 18-24 h (tempd
de incubagáo da prova) aínda existem. O meio
fica amarelo no fundo e na superficie, ocorrendo
produgáo de gás.
Obs. Na fermentagáo aeróbica da glicose, ocorre
produgáo de compostos ácidos intermediários (
ácido pirúvico).

Foto 75 - H idrólise da Uréia
Prova bioquím ica que tem como finalidade
determ inar a capacidade do m icrorganism o
hidrolizar a uréia, formando moléculas de amónia,
pela agáo da enzima urease.
Esta prova é importante na diferenciagáo entre
os géneros Proteus e Salm onella, já que ambos
apresentam características similares.
O meio de cultura tem como substrato a uréia e o
indicador de pH verm elho de fenol . Com a
produgáo de amónia, ocorre aumento do pH e o
meio torna-se um vermelho mais intenso.
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Foto 76 - Ágar Lisina
Identificagáo bioquímica- Triagem
Meio de cultura diferencial.
Nutrientes: peptona, extrato de levedura
Sistema indicador:
Carboidratos: glicose
Indicador de H2S: tiosulfato de sódio e citrato de
amónia e ferro (III)
Indicador de pH: púrpura de bromocresol
L is in a : am inoácido que será ou náo
descarboxilado.
O meio de cultura deve ser inoculado com a
colonia suspeita, através de picada com agulha
de platina e estrias na rampa.
■’ :
fÁ-v. !•» .•:< /*.■ 'VfaMjy/..

Foto 77 - Ágar Lisina
Crescimento de Salmonella
Fundo e rampa alcalinos (púrpura) com produgáo
de H2S (escurecimento do meio).Pode ocorrer
também auséncia de produgáo de H2S.O meio tica
alcalino, porque mesmo ocorrendo a fermentagáo
da glicose com produgáo de ácido, a lisina é
descarboxilada, produzindo um composto alcalino
(cadaverina) que neutraliza o ácido formado.

Foto 78 - Ágar Lisina
Crescim ento de Proteus
O meio adquire urna coloragáo castanha em
fungáo da reagáo de desaminagáo da lisina a ácido
a-cetocarbónico. Este composto reagindo com os
sais de ferro provoca o aparecimento da cor
castanha. O fundo fica amarelo em fungáo da
fermentagáo da glicose.
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Foto 79
Sistema de Identificagáo API para enterobactérias • API-20E- bioM érieux

Klebsiella pneumomae pneumoniae AÍCC 35657

Enterobacter cloacas ATCC1 3 0 4 7

M ~ ~ T óá

SIS 'atnr Taxsrnrsír h ó k

«ha

wxcr v m . am v-xra

Proteus vulgaris ATCC 13315

Foto 80
Sistema de Identificagáo API para enterobactérias - API-20E
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Staphylococcus aureus
Pertence a familia Micrococcaceae. Sáo cocos Gram
positivos, anaeróbios facultativos, náo esporulados, imóveis, catalase positivos. Sáo bactérias mesófilas, apo
sentando temperatura de crescimento na faixa de 7°C a
47,8°C, com tempeartura ótima de crescimento a 37°C.
As enterotoxinas sáo produzidas entre 10°C e 46°C. A
presenga de urna flora competitiva importante inibe seu
crescimento. A faixa de pH para crescimento varia entre
4.0 a 9,8 sendo o pH ótimo próximo de 6,0 a 7,0. A pro
dugáo da enterotoxina está associada a um pH entre
5.0 e 8,0. Sáo tolerantes a concentragóes de 10-20% de
NaCI, porém a produgáo da enterotoxina está relaciona
da a ambientes com no máximo 10% de NaCI. Conseguem crescer em ambientes com atividade de água de
0,83 - 0,99 sendo a produgáo da enterotoxina condicio
nada á urna atividade aquosa mínima de 0,86.
As espécies que apresentam interesse potencial em
microbiología de alimentos sáo: S. aureus, S. hycus e
S. intermedius, sendo o S. aureus o mais importante, já
que a incidéncia das outras espécies é menos relevante
e produzem quantidades bem menores da enterotoxina.
S. aureus causa urna intoxicagáo provocada pela
ingestáo do alimento contendo enterotoxinas. Os sinto
mas aparecem após 1-8 horas (2 - 4 horas em média).
Os sintomas sáo náuseas, dores de cabega, dores ab
dominais, vómitos e diarréia. Para que ocorra a
sintomatologia, concentragóes de 106a 106ufc/g ou su
periores a 106de S. aureus precisaráo estar presentés.
O homem e os animáis sáo os principáis reservatórios
de S. aureus. As fossas nasais constituem o principal
reservatório dos estafilococos no homem, sendo muito
importante o controle dos portadores assintomáticos na
produgáo de alimentos. O microrganismo se dissemina
a partir do nariz para a pele, máos, rosto e particular
mente no ambiente, ar, solo, água roupas, etc. A mastite
estafilocócica causada no gado leiteiro é urna importan
te fonte de contaminagáo desta bactéria no leite, sendo
importante seu controle já que a enterotoxina náo é
destruida na pasteurizagáo do leite. Carnes cozidas,
aves, queijos, tortas cremosas, leite, ovos, etc... sáo ali
mentos implicados em surtos de intoxicagáo por S.

tenha condigoes de absorver o inóculo. O meio de
cultura recomendado é o Ágar Baird-Parker. (Fotos 81,
82 e 83).
Ágar Manitol Salgado também é utilizado na determinagáo da presenga de S. aureus principalmente na téc
nica de swab para detecgáo das condigoes de higiene e
sanificagáo dos operadores e na determinagáo dos por
tadores assintomáticos. (Fotos 84,85 e 86).
Outro meio de cultura muito utilizado na pesquisa de
S. aureus é o Ágar Sangue. Este meio é recomendado
na microbiología clínica veterinária na pesquisa de mi
crorganismos causadores da mamite. No laboratorio de
Microbiología de Alimentos náo é muito utilizado em fun
gáo das dificuldades práticas de obtengáo do Ágar San
gue. (Foto 87).

aureus.

As medidas preventivas da intoxicagáo estafilcócica
em alimentos sáo: práticas adequadas de higiene e
sanificagáo, controle da mamite no rabanho leiteiro, tra
tamento térmico adequado e refrigeragáo dos alimen
tos.
Método de contagem utilizando plaqueamento com semeadura em superficie é bastante utilizado na contagem
de S. aureus. O método de plaqueamento em superficie
apresenta vantagens como melhor visualizagáo das ca
racterísticas das colónias, facilidade de transferéncia das
colónias suspeitas para os testes confirmativos e maior
praticidade. Porém apresenta desvantagens como perda de material na alga de Drigalski e diminuigáo da sensibilidade do método urna vez que, apenas volumes de
0,1 mi devem ser semeados para que o meio de cultura

Foto 81 - Ágar Baird-Parker
Meio de C ultura se le tivo e d ife re n cia l,
recomendado para contagem de S. aureus em
alimentos. O meio de cultura é adicionado de gema
de ovo (evidenciar a produgáo de lecitinase) e
telurito de potássio (inibir a flora acompanhante).
O meio de cultura apresenta na sua composigáo,
cloreto de litio que também inibe o crescimento
da flora acompanhante . Piruvato de sódio e a
glicin a atuam favorecendo seletivam ente o
crescimento dos estafilococos.
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Foto 82 - S. aureus - Ágar Baird-Parker
As colonias características de S. aureus sáo
negras (devido a redugáo do telurito de potássio
a telureto), circulares, pequeñas, lisas, convexas,
com bordas perfeitas, rodeadas por urna zona
opaca e/ou um halo transparente (agáo da
lecitinase).

Foto 83
Colónias atípicas - Ágar Baird-Parker
Colónias atípicas, características de outros
microrganismos sáo negras, lustrosas, de forma
irregular sem halo opaco ou transparente. (Podem
ser colónias de S. e p id e rm id is ). C olónias
pequeñas, negras e sem halo de clarificagáo sáo
características de Micrococos.
Leveduras e B a c illu s , eventualmente podem
crescer neste meio, porém as colónias sáo pardoescuras e brancas, respectivamente.

Foto 84 - Ágar M anitol Salgado
Meio de cu ltu ra sele tivo e d ife re n cia l,
recomendado para contagem de S. aureus em
alim entos. Também pode ser utilizado para
verificagáo da presenga de S. a u re u s em
utensilios, superficies e operadores, através de
swabs. O meio de cultura apresenta concentragáo
elevada de cloreto de sódio (7,5%) permitindo
apenas o crescim ento de m icrorganism os
tolerantes a ele. Manitol e o indicador de pH
vermelho de fenol, sáo os agentes diferenciadores
neste meio de cultura.
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Foto 85- S. aureus - Ágar M anitol Salgado
S. aureus fermenta o manitol, produzindo ácido,
provocando o abaixamento do pH. O indicador
vermelho de fenol muda para amarelo, tornando
o meio de cultura amarelo.

Foto 86
S. epiderm idis - Ágar M anitol Salgado
Os microrganismos náo termentadores do manitol,
utilizam as peptonas do m eio produzindo
substancias alcalinas (aminoácidos, amónia) que
elevam o pH do meio, tornando-o um vermelho
mais intenso.

Foto 87
Ágar Sangue - S. aureus
Placa de Agar Sangue com colonia grandes, lisas,
B-hemolíticas de S ta p h ylo co ccu s aureus. A
hemólise em Agar Sangue é urna prova importante
de diferenciagáo e caracterizagáo de alguns
microrganismos. S. epiderm idis náo produz bhemólise em Ágar Sangue.
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• • ■►CAPITULO 4

Métodos Rápidos em Microbiología
Os métodos rápidos surgiram a partir da década de
70 como conseqüéncia da necessidade de se reduzir o
tempo de análise no Laboratorio de Microbiología, aumentando-se a produtividade do trabalho realizado. Apre
sentam urna série de vantagens como redugáo do tem
po de análise significando menor retengáo do produto
na Indústria, diminuigáo de custos, simplificagáo ñas
íarefas de realizagáo da análise, facilidade de leitura dos
resultados e especificidade e maior sensibilidade de al
guns métodos quando comparados com os métodos
convencionais.
Parámetros como precisáo, custo, tempo de análise,
aceitabilidade pelos órgáos oficiáis, simplicidade de
operagáo, assisténcia técnica oferecida pelos fabrican
tes, disponibilidade de espago no laboratorio devem ser
considerados na escolha e implantagáo dos métodos
rápidos. Métodos rápidos para contagem de coliformes
totais e Escherichia coli, contagem total de microrga
nismos , contagem de bolores e leveduras , detecgáo
de Salmonella sp e Listeria monocytogenes sáo os
mais encontrados no mercado.
Métodos fluorogénicos que se baseiam na técnica de
tubos múltiplos tem sido utilizados como alternativas para

contagem de coliformes totais e Escherichia coli em 24
horas ou no máximo em 48 horas . Os meios de cultura
apresentam em sua com posigáo o MUG (4metilumbeliferil-B-D-glicuronídeo) que ao ser hidrolizado
pela enzima beta-glicuronidase (presente na maioria das
cepas de Escherichia coli) produz fluorescencia quan
do em presenga da luz ultra violeta.(Fotos 89,90 e 91).
O meio de cultura LMX da Merck proporciona a leitura
de coliformes totais e E. coli em 24 horas (fotos 92, 93e
94).
As placas Petrifilm da 3M-Produtos para Microbiología
podem ser utilizadas para contagem total de microrga
nismos, contagem de coliformes totais e Escherichia
coli. (Fotos 95, 96, 97e 98).
O Colilert da Idexx Laboratories Inc. é um meio de cul
tura para contagem simultánea de coliformes totais e E.
coli em água.(Fotos 99,100 e 101).
O SIMPLATE da IDEXX Laboratories Inc. permite a conta
gem total de microrganismos, coliformes totais eEscheríchia
colie m 24 horas. (Fotos 102,103,104,105 e 106).
O Ágar Chromocult da Merck permite a contagem si
multánea de coliformes totais e E. coli em água e ali
mentos. (Foto 88).

Foto 88 - Ágar Chrom ocult (Merck)
Meio de cultura seletivo e diferencial utilizado para
contagem de coliformes totais e E. c o li em água
e alimentos.
A presenga de lauril sulfato de sódio inibe o
crescimento das bactérias Gram positivas. O
substrato Salmon-GAL é hidrolizado pela enzima
6-D-galactosidase, característica do grupo coliforme
provocando urna coloragáo vermelha ñas colónias.
A identificagáo de í3-D-glucuronidase, característica
de E .c o li, é evidenciada pelo substrato XGlucoronídeo, cuja hidrólise produz urna coloragáo
azul das colónias. Como E. co li hidroliza o SalmonGAL e X-Glucoronídeo, as colónias apresentam
urna coloragáo azul-violetas podendo ser
diferenciadas dos outros coliformes. A presenga de
peptonas, piruvato e fosfatos permite a recuperagáo
dos coliformes injuriados. Outras enterobactérias
apresentam colónias incolores.
Obs. Este meio de cultura deve ser adicionado
de novobiocina, caso o conteúdo da flo ra
acompanhante Gram positiva seja elevado.
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Foto 89 - Caldo Verde Bile Brilhante lactosadoFluorocult
Meio utilizado para contagem de coliformes totais
e E. c o li pelo número mais provável. A presenga
de E. c o li é detectada por fluorescencia, quando
o m eio é exposto á luz ultra vio le ta com
comprimento de onda de 365 nm. Pode ser feita
a prova confirmativa, fazendo -se o teste de indol
.O meio apresenta em sua composigáo o MUG
(4-metil-umbeliferil-B-D-glicuronídeo) que ao ser
hidrolizado pela enzima B-glicuronidase, produz
a fluorescencia devido á MU (metilumbeliferona).

Foto 90 - P reserva de coliform es to ta is em
Caldo Verde Bile Brilhante lactosado-Fluorocult
A presenga de gás no tubo de Durhan evidencia
a presenga de coliformes totais.

Foto 91 - Presenga de E. c o li em Caldo Verde
Bile Brilhante Lactosado -F lu o ro cu lt
A presenga de E. c o li é determ inada pelo
aparecimento de fluorescencia no tubo quando
exposto á luz ultra-violeta de 365 nm.
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Foto 92 - Caldo Fluorocult LMX- (Merck)
Meio utilizado para contagem de coliformes totais
e E. c o li pelo número mais provável. A presenga
de E. c o li é detectada pela fluorescencia, quando
o meio é exposto á luz ultra vio le ta com
comprimento de onda de 365 nm. Pode ser feita
a prova confirmativa, fazendo -se o teste de indol
.O meio apresenta em sua composigáo o MUG(
4-metil-umbeliferil-B-D-glicuronídeo ),5-bromo-4cloro-3-indolil-B-D-galactopiranosídeo (X-GAL)e 1isopropil-B-D-tiogalactopiranosídeo(IPTG).

Foto 93 - Presenga de coliform es to ta is em
Caldo Fluorocult LMX
Os coliform es hidrolizam o substrato X-GAL
através da enzima B-galactosidase e produzem
urna coloragáo verde azulada no meio de cultura.
A presenga do substrato 1 -iso p ro p il-B -D d tiogalactopiranosídeo intensifica a atividade
enzimática da B-D-galactosidase.

Foto 94 - Presenga de E. c o li em C aldo
Fluorocult LMX
A presenga de E. c o li é determ inada pelo
aparecimento de fluorescencia no tubo quando
exposto á luz ultra-violeta de 365 nm. A E. c o li
possui a enzima B-D-glucuronidase que hidroliza
o MUG produzindo o M U ( fluorescéncia sob luz
ultra-violeta).
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Foto 95 - P e trifilm - C ontagem Total - 3M
Produtos para M icrobiología
Petrifilm é urna modificagáo da contagem de
células viáveis em placas, composto por dois filmes
estéreis, reidratáveis, Impregnados pelo meio de
cultura (similar ao ágar-padráo para contagem) e
por substancias solúveis em água fria.

Foto 96
Crescim ento de colonias no Petrifilm
As colónias sáo vermelhas devido a presenga do
TTC (Cloreto de trifeniltetrazólium) que quando
reduzido pelo microrganismos passa de incolor
para vermelho.

Foto 97 - Petrifilm Coliform es e E. c o li
3 M Produtos para M icrobiología
Segue o mesmo principio, apenas mudando o
meio de cultura para VRB (Violet Red Bile)
adicionado de substrato cromogénico para 13glicuronidase.

Foto 9 8 - Crescim ento de colónias no Petrifilm
Coliform es totais e E. c o li
As colónias de coliform e s sáo verm elhas
associadas com bolhas de gás. E. c o li produz a
enzima glicuronidase que reage com o corante
indicador formando um precipitado azul. Também
ocorre a produgáo de gás.

62

ÁT1.AS D E M IC R O B IO L O G IA D E A U M E N T O S

http://ingenieriaytecnologiadealimentos.blogspot.com

Foto 99 - C olilert - IDEXX Laboratories Inc.
C olilert é urna formulagáo acondicionada em
embalagens apropriadas, que consiste de sais,
fontes de carbono e nitrogénio, indicadores e
nutrientes específicos para detecgáo simultánea
de coliform es tota is e E. c o li na água. A
form ulagáo
contém
O -nitrofenil-B -D galactopiranosídeo (ONPG), para diferenciagáo
dos microrganismos termentadores da lactose (
possuem a B-galactosidase) e 4-metilumbeliferilB-D-glicuronídeo (MUG) para diferenciagáo de E.
coli, (apresenta a enzima b-glicuronidase).

Foto 1 0 0 - Presenga de C oliform es Totais no C olilert
A presenga de coliform es é visu a liza d a pelo
aparecimento de coloragáo amarela no meio de cultura
que é incolor.

Foto 101 - Presenga de E. c o li no C olilert
A presenga de E. c o li é detectada pela observagáo
de fluorescéncia azul sob luz U.V.
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Foto 102 - SWPLATE

Contagem Padráo - IDEXX Laboratories Inc.
Este método é baseado na tecnotogia de substrato
enzimático múltiplo que correlaciona atividade
enzimática com a presenga de bactérias viáveis
no alimento. A detecgáo microbiana ocorre quando
o substrato enzimático é hidrolizado por enzimas
m icrobianas produzindo um com posto azul
fluorescente, o 4-metilumbeliferona (4- MU). Este
com posto pode ser visu alizad o através da
exposigáo da lámpada UV a 365 nm no meio de
cultura, após 24 horas de incubagáo.

Foto 103 - SIMPLATE - Contagem padráo
As 84 cavidades apresentaram fluorescéncia. O
número de cavidades positivas é convertido em
contagem total, através da utilizagao de urna
tabela de número mais provável.O resultado deve
ser expresso como NMP por grama ou mililitro de
amostra.

Foto 104 - SIMPLATE - Contagem padráo
Nesta placa, 20 cavidades deram fluorescéncia.
Este valor na tabela de NMP corresponde ao valor
de 46.
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Foto 105
SIMPLATE - Coliform es tota is e E. c o li

Foto 106
SIMPLATE- C oliform es tota is e E. c o li

Este método é baseado na tecnología de substrato
definido que correlaciona a presenga de coliformes
totais e E. c o li com a presenga de b-galactosidase
e (3-glicuronidase, respectivamente. O composto
verm elho clorofenol G -D -galactopiranosídeo
(CPRG) , quando hidrolizado pela enzima bgalactosidase, produz um composto vermelho
clorofenol (CPR) que possui coloragáo laranja a
púrpura e o composto 4-metilumbeliferil-G-Dglicuronídeo (MUG) quando hidrolizado pela
enzim a
G -glicuronidase
produz
o 4metilumbeliferona (4 M U) que apresenta cor azul
fluorescente quando exposto a UV a 365 nm.
Nesta placa observa-se as cavidades púrpuras
que sáo características de coliformes totais.

Nesta placa observa-se cavidades de cor púrpura
(coliformes totais) e cavidades azul fluorescente
(E. coli).

*
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Este Atla^ de Microbiología de Alimentos foi elaborado
com o objetivo de contribuir para a identificagáo mais
rápida e precisa dos microrganismos encontrados em
alimentos.
Ele é fruto de urna experiéncia de vinte anos de atuagáo
na Área de Ensino de Microbiología de Alimentos em Cursos
Técnicos de Instituigóes Públicas e Privadas e Indústria
de Alimentos.
A deficiéncia de material bibliográfico no Brasil que
contemplasse fotografías dos diversos meios de cultura com
reagóes características do crescimento dos microrganismos,
foi um incentivo para a realizagáo deste Manual.
Esperamos que este primeiro volume atenda ás expectativas
dos professores, estudantes, pesquisadores e demais
profissionais que atuam na Área de Microbiología de Alimentos.
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