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Introdução

O Brasil está entre um dos três maiores produtores 
de frutas do mundo. Sua produção superou 43 milhões 
de toneladas em 2008, o que representa 5% da 
produção mundial [1]. 

A comercialização informal de sucos de frutas tem 
crescido mais que cinco vezes nos últimos quinze anos
[2] e vem ganhando grande atenção das autoridades e 
organizações internacionais, que concentram esforços
na análise dos impactos econômicos, sociais e 
sanitários dessa atividade [3]. Muitos estabelecimentos 
de comércio ambulante não contam com sistema de 
abastecimento de água tratada, o que dificulta a 
higienização correta dos utensílios utilizados no 
preparo das refeições [4].

Dessa forma, os sucos de frutas constituem grandes 
veículos de contaminação microbiana. As principais 
causas podem ser através da superfície externa do fruto, 
a higienização inadequada de equipamentos e utensílios
e, principalmente, a água de preparo, podendo ser 
portadora de diversos microrganismos, dentre eles 
merece destaque a Escherichia coli. Mesmo pequenos 
níveis de contaminação com esse microrganismo, 
podem resultar em infecções alimentares [5], [6]. 

A presença de coliformes totais e Escherichia coli
em alimentos processados é considerada uma indicação 
útil de contaminação pós-sanitização ou pós-processo, 
evidenciando práticas de higiene aquém dos padrões 
requeridos para o processamento de alimentos [7].

Dessa forma, a demanda crescente de produção de 
sucos de frutas in natura no Recife-PE e a falta de 
padronização na preparação dos mesmos, torna 
indispensável a realização de pesquisas para avaliar sua 
qualidade microbiológica.

Considerando os aspectos citados, o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar as características
microbiológicas de sucos in natura de acerola e cajá
comercializados no entorno da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco – UFRPE.

Material e métodos

A. Material

A preparação dos sucos era realizada nas residências 
dos proprietários das lanchonetes, não sofrendo
processamento térmico posterior. São comercializados 
em copos plásticos e armazenados em bambonas de 
plástico, mantidas sob refrigeração. 

As análises foram realizadas no período de junho a 
agosto/2009 no Laboratório de Alimentos do 
Departamento de Tecnologia Rural/UFRPE.

Para isso, foram coletadas quarenta amostras de 
sucos (vinte de acerola e vinte de cajá), tais frutas 
foram escolhidas por serem os mais comercializados 
nas quatro lanchonetes (A, B, C e D) de maior visitação 
dos estudantes e da comunidade da UFRPE. Depois de 
coletadas, as amostras foram transferidas para um 
frasco com capacidade para 250 mL, com boca larga, 
rolha esmerilhada (previamente esterilizado a 
121°C/15minutos) para assim serem encaminhadas ao 
laboratório para análise imediata.

B. Métodos

Realizou-se a pesquisa de Número Mais Provável 
(NMP) de coliformes totais e termotolerantes, logo 
após a coleta, seguindo a metodologia de Silva et al. 
[8].

C. Entrega dos panfletos

Após a verificação dos resultados obtidos com as 
análises, foi feita a entrega dos panfletos aos 
proprietários das quatro lanchonetes com o objetivo de 
divulgar as Boas Práticas de Produção e Manipulação 
de Alimentos, o qual contemplava os seguintes 
aspectos: higiene corporal, vestuário, higiene das mãos, 
higiene durante a manipulação, controle de saúde,
higienização de utensílios e equipamentos, qualidade 
da água e preparo de alimentos [9].

Resultados

Os resultados obtidos neste trabalho foram 
comparados com os padrões de duas legislações: a 
RDC n°12/2001 [10], que estabelece tolerância 
máxima de 102 NMP para coliformes totais em 50mL 
de sucos de frutas, e com a Instrução Normativa 



nº1/2000 [11], que permite até 1,0 NMP/mL para os
coliformes termotolerantes.

Das 40 amostras analisadas, 17 (42,5%) 
apresentavam-se dentro dos padrões previstos pela 
legislação para coliformes totais [10] e para coliformes 
termotolerantes [11], ao mesmo tempo. Por outro lado, 
23 (57,5%) amostras apresentaram algum tipo de 
contaminação para um dos parâmetros analisados, 
sugerindo falta de boas práticas de fabricação dos 
sucos no local de preparo.

De acordo com a tabela 1, as amostras das
lanchonetes B (90%) e C (90%) apresentaram-se dentro 
do permitido [10] para coliformes totais, com os 
valores variando de <3 a 1100 NMP/mL e <3 a 460 
NMP/mL, respectivamente. 

Na análise de coliformes termotolerantes (tabela 2),
observou-se que a lanchonete C apresentou 100% de 
conformidade com os padrões estabelecidos pela
legislação [11], com o resultado <3 NMP/mL para 
todas as amostras. Em contrapartida, constatou-se a 
presença de coliformes termotolerantes acima do 
permitido nas lanchonetes A, B e D, com os valores 
variando de <3 a 150; <3 a 460 e <3 a >1100 
NMP/mL, respectivamente.

Discussão

Valores acima do permitido para coliformes como os
encontrados na maioria das amostras do presente 
estudo, podem indicar contaminação do produto pós-
processamento, processamento tecnológico inadequado 
ou limpeza e sanitização deficiente de utensílios e 
equipamentos [12].

Nascimento et al. [13], ao avaliar os sucos 
comercializados no campus da UFRPE, encontrou 
valores para coliformes totais acima dos limites
estabelecidos pela legislação.

Miguel et al. [14], ao estudar as características 
microbiológicas do suco de laranja in natura
comercializado na cidade do Rio de Janeiro, encontrou 
57% de incidência de coliformes termotolerantes nas 
50 amostras estudadas.

Conclusão

Embora a lanchonete C tenha apresentado resultado 
satisfatório quando comparada às demais, as 
informações gerais obtidas nessa pesquisa 
demonstraram que os sucos não se mostraram próprios 
ao consumo, podendo constituir-se causa de infecções
de origem alimentar.

Ações para o controle de qualidade de alimentos 
tornam-se necessárias, dentre as quais se destacam o 
treinamento dos profissionais envolvidos na produção 
dos sucos e monitoramento das condições dos 
manipuladores.
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Tabela 1. Quantitativo de amostras de sucos por lanchonete e percentual de coliformes totais que atenderam aos padrões da 

legislação vigente.



Amostras em conformidade com a legislação
Lanchonete Total de amostras por lanchonete Variação do NMP/mL

Total Percentual (%)
A 10 <3 a >1.100 6 60
B 10 <3 a 1.100 9  90
C 10 <3 a 460 9 90
D 10 43 a >1.100 3 30

Tabela 2. Quantitativo de amostras de sucos por lanchonete e percentual de coliformes termotolerantes que atenderam aos padrões 

da legislação vigente.

Amostras em conformidade com a legislação
Lanchonete Total de amostras por lanchonete Variação do NMP/mL

Total Percentual (%)
A 10 <3 a 150 5 50
B 10 <3 a 460 3 30
C 10 <3 10 100
D 10 43 a >1.100 1 10


