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Introdução

A falta de tempo para fazer refeições demoradas 
e, a opção por alimentos mais baratos, faz crescer a 
cada dia o número de quiosques, barracas, ambulantes 
e outros pontos de venda de alimentos rápidos. 
Entretanto, muitas pessoas ainda evitam a utilização 
desse tipo de serviço por não sentirem segurança 
quanto à qualidade sanitária dos alimentos vendidos 
nas ruas. De fato, a produção de alimentos, com 
segurança, exige cuidados especiais e, muitos desses 
estabelecimentos oferecem condições precárias de 
higiene, aumentando o risco de contaminações 
provocadas por perigos biológicos, químicos e físicos, 
colocando em risco a saúde e a segurança do 
consumidor. 

A bebida energética conhecida como "Guaraná 
do Amazonas" é um alimento bastante popular e 
apreciado nas regiões Norte e Nordeste, principalmente 
na chamada Amazônia Legal. Em sua maioria é 
comercializada de maneira informal, utilizando 
produtos de rápido preparo e baixo custo, sendo 
vendida em locais de fácil acesso. Diante da 
aceitabilidade do suco de guaraná (Paullinia cupana), 
relacionada com a sua propriedade estimulante, 
escolhemos o mesmo para realizar essa pesquisa 
microbiológica de caráter qualitativo (presença ou 
ausência).

Com relação aos padrões microbiológicos, para 
sucos de frutas, a legislação estabelece ausência de 
coliformes totais (a 35ºC) em 50mL do produto [1]. Os 
coliformes são bacilos Gram-negativos, aeróbios ou 
anaeróbios facultativos, não esporulados, que 
fermentam a lactose com produção de ácido e gás, 
sendo esta a única característica suficiente para a 

determinação presuntiva. Dentro do grupo 
"Coliformes", o subgrupo "Coliformes 
Termotolerantes" é diferenciado por sua capacidade de 
crescer em temperaturas elevadas (44,5ºC).

A presença de coliformes nos alimentos é de 
grande importância para indicar as condições sanitárias 
durante o processo de fabricação ou até mesmo pós-
processamento (armazenamento). A qualidade 
higiênica dos alimentos tem sido realizada pela 
contagem padrão em placas (CPP) e, pela determinação 
de coliformes totais [4]. A presença de coliformes 
fecais, Escherichia coli, indica o risco de patógenos de 
origem fecal, pois, seu hábitat primário, segundo 
explica JAY [3], é o trato intestinal.

Com o intuito de verificar a adequação do suco de 
guaraná às legislações federais vigentes, coletamos 
amostras do produto em diferentes pontos freqüentados 
pelos estudantes da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco - UFRPE. 

Material e métodos

A. Coleta das amostras
O produto foi coletado em pontos de grande fluxo de 

estudantes da UFRPE (em agosto de 2009) e 
acondicionado em frascos estéreis, sendo 
encaminhados ao laboratório de microbiologia do 
Departamento de Tecnologia Rural onde ocorreu a 
identificação das amostras. 

B. Análises microbiológicas

2.1.1 Contagem padrão de mesófilos
De cada uma das amostras, foram retiradas 

alíquotas de 1mL e diluídas duas vezes (10-1 e 10-2) em 



solução salina. Depositamos 1mL das diluições 
(obedecendo a ordem da diluição da menos 
concentrada para a mais concentrada) em placas de 
Petri (técnica pour-plate), esterilizadas e em duplicata
para uma maior segurança nos resultados, contendo 
Agar Plate Count fundido. Após homogeneizar em “8”, 
incubamos a 35ºC por 24 horas; terminado esse 
período, realizamos a contagem manual (visual) das 
unidades formadoras de colônias [6] das amostras.

2.1.2 Pesquisa de coliformes 

a) Coliformes (teste presuntivo): 100mL de cada 
amostra foi colocado em um segundo recipiente,
respectivamente, contendo 50mL de caldo P/A, sendo 
incubado por 24 horas à 35ºC para uma seleção inicial 
de organismos que fermentaram a lactose com 
produção de gás.

b) Coliformes totais (teste confirmativo): uma alçada 
da cultura do teste presuntivo foi inoculada em um tubo 
de ensaio (com tubo de Durham invertido) contendo 
C.L.V.B.B. (Caldo Lactosado Verde-Brilhante-Bile) e
incubada por 24 horas à 35ºC. 

c) Coliformes termotolerantes: retiramos uma alçada 
da cultura do teste confirmativo e inoculamos em um 
tubo de ensaio (com tubo de Durham invertido)
contendo caldo E.C à 44,5°C durante 24h.

Resultados e discussões

De todas as 15 amostras de guaraná examinadas, 
apenas 3 apresentou número significativo na contagem 
de mesófilos (2,3 x 10² UFC/mL, 1,0 x 103 UFC/mL e 
1,8 x 103 UFC/mL), enquanto todas as outras 
apresentaram valor mínimo. Esse resultado sugere 
ineficiência nas boas práticas de higiene como a 
lavagem e secagem inadequada das mãos, dos 
utensílios de manipulação; o armazenamento de forma 
inapropriada e a presença de animais domésticos
frequentemente alimentados próximos aos pontos de 
preparo da bebida, nos quais nota-se a presença de 
insetos e a falta de fiscalização.

Durante a análise das amostras, foram consideradas 
positivas as amostras que apresentaram gás no tubo de 
Durhan, após o período de incubação à 35ºC e 44,5ºC 
para coliformes totais e termotolerantes, 
respectivamente. Embora os resultados obtidos tenham 
sido negativo para coliformes fecais (termotolerantes)
em todas as amostras, verificamos a presença de 
coliformes totais em 6 exemplares, inclusive nas três 
amostras com resultados significativos na contagem de 

mesófilos, caracterizando risco potencial ao 
consumidor.

Há um consenso geral de que o problema mais 
importante, do ponto de vista de saúde pública, é a 
ingestão de alimentos contaminados por 
microrganismos patogênicos [2]. Seis das quinze 
amostras de suco de guaraná examinadas em nossa 
pesquisa não atendem às condições higiênico-sanitárias 
exigidas pela ANVISA [6]. Houve fermentação com 
produção de gás no CLVBB a 35° C (teste 
confirmativo positivo), o que não é permitido. Portanto, 
seis exemplares do produto oferecem riscos de DTA 
(Doença Transmitida por Alimentos), tornando-se 
impróprios para o consumo humano.
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