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RESUMO 

 

POSSEBON, G. G. B. Avaliação da ocorrência e co-ocorrência de E. coli, 

Salmonella sp. e norovírus em vegetais folhosos produzidos em sistemas 

convencionais e orgânicos. 2021. 93f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

O uso de agrotóxicos nos alimentos está relacionado com a modernização da agricultura 

e a necessidade de combate a pragas, e com o impacto negativo do uso indiscriminado 

desses químicos, a população tem adotado uma preocupação na forma de escolher seus 

alimentos, e assim a demanda por alimentos orgânicos vem crescendo 

exponencialmente. No entanto, existem especulações sobre uma maior contaminação 

microbiológica em alimentos orgânicos em comparação com os alimentos 

convencionais, devido ao uso de fertilizantes alternativos para seu cultivo. Assim, o 

presente trabalho teve por objetivo avaliar a contaminação microbiológica de hortaliças 

convencionais e orgânicas, certificadas e não certificadas, avaliando também a 

suscetibilidade dos isolados bacterianos a sanitizantes. Para isso, foram avaliadas 300 

amostras de alface e rúcula, obtidas em pontos de venda no estado de SP, sendo 100 

convencionais, 100 orgânicas certificadas e 100 orgânicas não certificadas. As amostras 

foram submetidas à detecção de Norovírus, Salmonella sp. e contagem de Escherichia 

coli. Para avaliar a suscetibilidade a sanitizantes, foram testados o ácido peracético (AP) 

e o hipoclorito de sódio. Foram detectadas E.coli, com contagens máximas da ordem de 

10
3
 UFC/g, em 36% das amostras, sendo 9,3% em hortaliças convencionais, 13,3% em 

hortaliças orgânicas certificadas e 13,3% em hortaliças orgânicas não certificadas. A 

ocorrência de Salmonella sp. foi de 0,66% em hortaliças convencionais. Os resultados 

para norovírus não foram conclusivos. Indepentente da hortaliça ser proveniente da 

cultura orgânica ou convencional, a eficiência dos sanitizantes testados foi efetiva. 

 

Palavras-chave: Agrotóxico. Contaminação. Hortaliças. Microrganismos entéricos. 

Sanitizantes. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

POSSEBON, G. G. B. Evaluation of the occurrence and co-occurrence of E. coli, 

Salmonella sp. and norovirus in leafy greens produced in conventional and organic 

systems. 2021. 93f. Dissertation (Master’s) - Faculty of Animal Science and Food 

Engineering, University of São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

The use of pesticides in food is related to the modernization of agriculture and the need to 

combat pests, and with the negative impact of the indiscriminate use of these chemicals, 

the population has adopted a concern in how to choose their food, and thus the demand for 

Organic food has been growing exponentially. However, there is speculation about greater 

microbiological contamination in organic foods compared to conventional foods, due to 

the use of alternative fertilizers for their cultivation. Thus, this study aimed to evaluate the 

microbiological contamination of conventional and organic leafy greens, certified and 

uncertified, also evaluating the susceptibility of bacterial isolates to sanitizings. For this, 

300 samples of lettuce and arugula, obtained at points of sale in the state of SP, were 

evaluated, being 100 conventional, 100 certified organic and 100 non-certified organic. 

The samples were subjected to detection of Norovirus, Salmonella sp. and Escherichia 

coli. To assess susceptibility to sanitizings, peracetic acid and sodium hypochlorite were 

tested. E.coli, with maximum counts around 10
3 

CFU/g, was detected in 36% of samples, 

9.3% in conventional leafy greens, 13.3% in certified organic leafy greens and 13.3% in 

non-certified organic leafy greens. The occurrence of Salmonella sp. was 0.66% in 

conventional leafy greens. The results for norovirus were not conclusive. Regardless of 

whether the leafy greens comes from organic or conventional culture, the efficiency of the 

tested sanitizings was effective. 

 

Keywords: Contamination. Entercic microrganisms. Pesticides. Produce. Sanitizing. 
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1. INTRODUÇÃO 

Historicamente, o conceito de saúde e doença se baseia nas visões higienistas, 

biológicas e sociais. Especificamente, a visão higienista passou a existir com o 

desenvolvimento do iluminismo, entre os séculos XVII e XVIII, que objetivava o 

fortalecimento da saúde e da educação. Na visão social, havia a preocupação na relação de 

saúde e pobreza e a necessidade de avaliá-las de maneira conjunta. Já na visão biológica, 

foram atribuídos os problemas de saúde aos microrganismos (AZEVEDO, 2012). 

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) são causadas por agentes que 

penetram no organismo humano através da ingestão de água ou alimentos contaminados. 

Estes agentes podem ser químicos, como agrotóxicos e metais tóxicos ou biológicos, como 

microrganismos patogênicos (AMSON et al., 2006). Os microrganismos patogênicos mais 

conhecidos são a Salmonella e a E.coli (Escherichia Coli) e são responsáveis pela maioria dos 

surtos de infecção alimentar (FORSYTHE, 2013).  

A relação da presença de microrganismos em alimentos orgânicos em comparação 

com a contaminação presente em alimentos convencionais ainda não é confirmada, porém 

existem práticas que podem contribuir exponencialmente para que a contaminação ocorra, 

além de haver teorias do senso comum que acreditam existir essa contaminação, o que 

dificulta a adesão ao consumo (Alimentos Orgânicos: um mercado em expansão, 2013).  

No Brasil, o cultivo e produção de hortaliças supera o de grãos e frutas oleaginosas, 

movimentando cerca de 15 bilhões de reais, admitindo assim, o país na 12ª posição no 

ranking de produtores mundiais de hortaliças, atingindo a produção de 2 bilhões de toneladas. 

Mundialmente, a alface é a hortaliça mais consumida, seguida da rúcula (DIAS et al, 2020). 

O cultivo da alface é feito de maneira veementemente ativa e, na maioria das vezes, é 

desenvolvido por meio da agricultura familiar, gerando em torno de cinco empregos diretos 

para cada hectare de produção. A produção de alface orgânica está basicamente dividida em 

dois grupos: o de pequenos agricultores familiares com ligação a associações e os grupos de 

movimentos sociais que constituem a grande maioria do total de produtores (ECHER et al, 

2016). 

A produção da rúcula vem expressando exponencial crescimento nos últimos anos, 

sendo que no Brasil, a região Sudeste é a responsável pela produção de 85% dessa hortaliça. 

Esse crescimento na produção é justificável pela hortaliça apresentar apreciável valor 

nutricional (SANTOS et al, 2020). O Censo Agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística) (2017) estimou que 40.527 toneladas de rúcula foram cultivadas em 

20.567 estabelecimentos agrícolas do país no ano de 2016, evidenciando assim, a importância 

econômica dessa hortaliça devido extensão da sua área produtiva (SOUSA FILHO; GANZO; 

KREUTZFELD, 2021). 

O sistema agroalimentar sofreu modificações para modernizar os meios de produção e 

cultivo, onde atualmente, a maior prioridade são os eminentes ganhos de produtividade, o que 

provocaram crises em três dimensões: econômica, social e ambiental. Na dimensão 

econômica, produzindo efeitos da superprodução; na dimensão social, as consequências são 

impactadas na redução da empregabilidade humana por reduzir a necessidade de força do 

trabalho; e, na dimensão ambiental, pelo emprego desordenado e hiperbólico dos insumos 

químicos ocorrendo assim, a deterioração dos recursos naturais (AZEVEDO, 2012). 

O uso de agrotóxicos na agricultura tem como principal objetivo combater as pragas, 

ocasionando assim o aumento da durabilidade do produto e menor perda do mesmo. 

(NASCIMENTO e MELNYK, 2016). Entretanto, o uso indiscriminado desses agrotóxicos 

provoca diversos efeitos indesejados, tanto para o homem quanto para os animais (DULLEY, 

2004). 

A contaminação pelo uso de agrotóxicos pode ocorrer por inúmeros motivos, e na 

maioria das vezes, ocorre por negligência de aplicação (NASCIMENTO e MELNYK, 2016). 

O Brasil, em 2004, ocupava a posição de 4º maior consumidor de agrotóxicos utilizados na 

produção agrícola (SANTOS E MONTEIRO, 2004). Em 2018, o Brasil ocupou o 1º lugar em 

volume total do uso de agrotóxicos (FAO - Food Agricultural Organization, 2018).  

A população tem mantido uma preocupação com a progressão do uso indevido do 

meio ambiente, provocando assim, o aumento do interesse por produtos cultivados sem o uso 

de substâncias que causam efeitos prejudiciais, tanto no cultivo quanto no consumo 

(BETTIOL, 2004). 

Para delinear o perfil do consumidor de orgânicos no Brasil, existem ainda, muitos 

poucos indicativos em relação à sensibilidade do consumidor aos preços dos orgânicos. 

Existem estudos nacionais indicando que a maior fatia consumidora de produtos orgânicos 

apresenta maiores níveis de educação e renda, o que corrobora para que a grande população 

de baixa renda e educação apresente desconhecimento sobre o sentido de haver substituição 

entre alimentos convencionais e orgânicos (FERREIRA e COELHO, 2017). 

De fato, Darolt (2003) relata que a maior resistência para o consumo de orgânicos é 

sobre seu sistema produtivo, pois acredita-se que a contaminação microbiológica do alimento 

seja maior nesses processos agrícolas específicos. Ainda assim, a produção por sistema 
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orgânico apresentou potencial crescimento, e foi comprovado que é um dos setores da 

economia com maior crescimento nos últimos anos (IFOAM - Federação Internacional de 

Movimentos de Agricultura Orgânica, 2012). 

Ainda que as pesquisas que discorrem sobre a presença de bactérias em alimentos 

orgânicos são escassas e sobre vírus são praticamente nulas, acredita-se que a existência de 

doenças de origem microbiana por via alimentar seja bastante alta. Assim, julga-se este estudo 

importante para o conhecimento acerca das doenças de origem viral e microbiana veiculadas 

por ingestão de alimentos contaminados (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Contaminação microbiológica de alimentos 

É quase impossível determinar com precisão o surgimento dos microrganismos na 

história da humanidade. Com a evolução do homem, o processamento dos alimentos começou 

a ser necessário e assim, começaram a aparecer problemas relacionados às doenças 

transmitidas por alimentos (DTAs), principalmente devido à inadequada conservação dos 

alimentos (FRANCO e LANDGRAF, 2008).  

Anualmente, estima-se que em torno de 1,8 milhão de pessoas vão à óbito em 

decorrência de doenças diarreicas, em sua grande maioria devido à água e/ou alimentos 

contaminados. Existem cerca de 250 doenças que são transmitidas por alimentos 

contaminados e a prática correta de higiene dos alimentos é um grande passo positivo para 

prevenir a ocorrência e multiplicidade dos casos (GAMEIRO, 2021). 

As doenças transmitidas por alimentos contaminados por microrganismos se tornou 

uma preocupação de saúde pública em toda a esfera global. Estima-se que em torno de 90% 

das doenças de origem alimentar são causadas por bactérias (GAMEIRO, 2021). 

Outros veículos potencialmente transmissores de doenças causadas por alimentos são 

os manipuladores que, caso não recebam o treinamento e supervisão adequados e embasados 

em POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) - onde existem orientações acerca de 

higienização de equipamentos, utensílios, ambiente produtivo, higiene pessoal, contaminação 

cruzada, entre outros – podem contribuir para o aparecimento de problemas de saúde ao 

consumidor e a si próprios. Caso esses manipuladores apresentem alguma enfermidade que 

eventualmente possa prejudicar a garantia higiênico-sanitária, os mesmos devem permanecer 

afastados de suas atividades laborais até que sua condição de saúde seja prontamente 

reestabelecida (SANTOS et al, 2020). 

Os alimentos quando contaminados são causa de grandes problemas de saúde em todo 

o mundo e ocasionam uma redução na produtividade e ascensão econômica (FORSYTHE, 

2013). Para avaliação da qualidade e segurança microbiológica dos alimentos, é importante 

constar alguns tipos de bactérias que são utilizadas como parâmetro de monitoramento para 

restringir e classificar agentes etiológicos potencialmente infecciosos, conhecidos 

resumidamente como indicadores de qualidade. Esse procedimento pode ajudar no 

apontamento de incongruências na manipulação e/ou higienização de alimentos (SILVA et al, 

2021). 

A ICMSF (International Commission on Microbiological Specifications for Foods) 
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divide os microrganismos indicadores em dois grupos: que não oferecem riscos à saúde e que 

oferecem baixo ou indireto risco à saúde, sendo que esse último grupo mencionado 

evidenciam-se os coliformes totais, termotolerantes, Enterococcus, Enterobacteriaceae totais e 

Escherichia coli (IMCSF, 2018). 

As DTAs são causadas por diversos microrganismos que possuem diferentes períodos 

de incubação e duração de sintomas. A Salmonella e a E.coli são as bactérias mais conhecidas 

pela população em geral. Porém, existem alguns vírus e fungos pouco estudados 

(FORSYTHE, 2013). 

Atualmente, a Salmonella Enterica tem sido um dos principais agentes etiológicos de 

salmonelose em humanos. As bactérias entéricas E.coli e Salmonella sp. são as mais sugeridas 

para análise de indicadores de qualidade e as mais veiculadoras de patologias por alimentos 

(FARDSANEI et al., 2016). Pesquisas relatam também que estes microrganismos têm sido 

envolvidos em episódios de resistência antimicrobiana, causando o comprometimento do 

tratamento em doenças infecciosas (GONÇALVES et al., 2016). 

A água também é um potente veiculador de enterobactérias. No Brasil, o Decreto 

Federal nº 79.367 de 9 de março de 1977 (BRASIL, 1977), garantia o direito de consumir 

água de qualidade. Assim, a atualização da legislação foi sendo aplicada de modo a garantir o 

controle e vigilância da qualidade e padrão de potabilidade da água destinada ao consumo 

humano, registrada através da Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 (VIANA et al., 

2018). Mais recentemente, a Portaria GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. 

A ocorrência de surtos alimentares ultrapassa o número de registros de notificações, 

pois as pessoas que são atingidas, em sua grande maioria, não associam os sintomas ao 

consumo de alimentos, além do que, não procuram cuidados médicos. Vale ressaltar também 

que o preenchimento correto das fichas de notificações de surtos alimentares pelos agentes 

sanitários, muitas vezes, não é feita de forma correta (COELHO; MOURA; ANDRADE, 

2021). 

De acordo com os dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério 

da Saúde, no Brasil, 3.400.000 internações hospitalares foram causadas devido à ação de 

patógenos de origem alimentar, entre 1999 e 2004, perfazendo uma média de 

aproximadamente 570 mil casos anualmente (JOSÉ, 2012). 

A maioria dos consumidores possui pouca elucidação e orientação quanto à existência 

dos potenciais problemas que os alimentos contaminados podem causar quando ingeridos, 
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tampouco quais as patologias que esses alimentos ocasionam. Assim, a etiologia original é 

muitas vezes incerta, uma vez que o consumidor dificilmente se lembrará dos alimentos 

consumidos no período correspondente à incubação do microrganismo causador. A Tabela 1 

relaciona alguns fatores que contribuem para que os alimentos não sejam seguros e sejam 

causadores de DTAs (FORSYTHE, 2013). 

 

Tabela 1. Fatores que contribuem para a ocorrência de surtos de doenças de origem alimentar 

(fontes variadas). 

 

Fatores de contribuição Porcentagem¹ 

Fatores relacionados à multiplicação bacteriana  

Estocagem em temperatura ambiente 43 

Resfriamento inadequado 32 

Preparação do alimento muito distante do lugar onde será 

servido 

41 

Espera em ambiente e temperatura inadequados 12 

Utilização de sobras 5 

Descongelamento inadequado e estocagem subsequente 

imprópria 

4 

Produção de alimento em excesso 22 

Fatores relacionados à sobrevivência microbiana  

Aquecimento impróprio 17 

Cozimento inadequado 13 

Fatores relacionados à contaminação  

Manipuladores de alimentos 12 

Alimentos processados contaminados não enlatados 9 

Alimentos crus contaminados 7 

Contaminação cruzada 11 

Limpeza inadequada dos equipamentos 7 

Fontes inseguras 5 

Alimentos enlatados contaminados 2 

¹ A porcentagem excede o total de 100, uma vez que os fatores que normalmente contribuem para a ocorrência de enfermidades de origem 

alimentar podem ser múltiplos. 
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Fonte: FORSYTHE (2013). 

 

 É importante considerar a classificação de riscos quanto à severidade e difusão dos 

perigos microbiológicos para estabelecer medidas preventivas de saúde, que podem ser 

observados na Tabela 2 (GAMEIRO, 2021). 

 

Tabela 2. Caracterização quanto ao risco e difusão dos perigos biológicos. 

 

Classificação do risco e sua difusão Microrganismos patogênicos 

1. Moderado com difusão limitada, sem 

risco de vida, sem sequelas, normalmente 

de curta duração e autolimitantes. 

Bacillus cereus  

Campylobater jejuni  

Clostridium perfringens  

Staphylococcus aureus  

Vibrio cholerae não O1  

Giardia lamblia 

2. Moderado com elevada difusão, 

incapacitante, com sequelas raras e de 

duração limitada. 

Listeria monocytogenes  

Yersinia enterocolitica  

Salmonella sp. (excluindo typhi e paratyphi)  

Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC)  

Shigella spp. (excluindo disenteriae)  

Rotavírus  

Cryptosporidium parvum 

3. Severo, risco de vida para a população 

em geral, sequelas crônicas e longa 

duração. 

Clostridium botulinum  

Vibrio cholerae O1  

Salmonella Typhi e Paratyphi  

Shigella disenteriae  

Brucela abortus e B. suis 

4. Severo para grupos de risco, risco de 

vida para populações, restritas sequelas 

crónicas e de longa duração. 

Campylobater jejuni  

Listeria monocytogenes  

EHEC 

Fonte: GAMEIRO (2021). 

 

A CDC (Centers for Disease Control and Prevention) classifica como surto alimentar a 

ocorrência de dois ou mais casos de doenças associados a um alimento. A identificação é feita 
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por meio de um inquérito alimentar epidemiológico, dirigido entre as pessoas que tiveram ou 

não ingerido o alimento suspeito e que tenham apresentado os sintomas peculiares, utilizando 

também recursos de exames laboratoriais em amostra clínicas e amostras de alimentos (CDC, 

2018). 

 O sintoma normalmente mais trivial nas doenças de causa alimentar é a diarreia. 

Obedecendo a fatores como a patogenicidade do microrganismo e condições do indivíduo que 

foi afetado, a doença pode se manifestar de forma aguda, normalmente sendo auto-limitada, 

mas também pode se manifestar como crônica e promover um maior risco. Além disso, as 

doenças de origem alimentar muitas vezes não se limitam ao trato gastrointestinal como 

também afetam outros órgãos acarretando enfermidades no sistema nervoso, circulatório, 

genital e hepático (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

 Em 1999 iniciou-se a vigilância epidemiológica das DTAs no Brasil e, nos últimos 

anos, a notificação de surtos é feita por meio do SINAN (Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação). A Portaria n° 2.472, de 31 de agosto de 2010 (SVS - Secretaria de Vigilância 

em Saúde/MS), discorre que deve haver notificação às autoridades locais de saúde sobre 

qualquer surto existente de DTAs e a investigação deve ser iniciada de maneira imediata. 

Assim, a instituição notificadora deve dispor do documento/ficha de notificação do SINAN e 

deve encaminhar para processamento de acordo com o fluxo hierárquico estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Saúde (FERRAZ et al, 2015). 
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 2.1.1 Escherichia coli 

Entre os diversos microrganismos anaeróbios facultativos pertencentes à microbiota 

intestinal de animais, a E. coli (Escherichia coli) é a espécie predominante. São bactérias 

pertencentes à família Enterobacteriaceae e são caracterizadas por apresentarem forma de 

bacilos Gram-negativos, não-esporulados, capazes de fermentar glicose com produção de 

ácido e gás. Correspondem aos coliformes termotolerantes, e apresentam capacidade de 

continuar a fermentação de lactose com produção de gás, quando em incubação a 44 - 45,5ºC. 

Apresentam antígenos somáticos O, antígenos flagelares H e antígenos K (FRANCO e 

LANDGRAF, 2008). 

Atualmente, as linhagens de E. coli em termos de patogenicidade são agrupadas em 

cinco classes: EPEC (E.coli enteropatogênica clássica), EIEC (E.coli enteroinvasora), ETEC 

(E.coli enterotoxigênica), EHEC (E.coli enterohemorrágica) e EAggEC (E.coli 

enteroagregativa) (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

Seguindo os sintomas clínicos, as cepas patogênicas de E.coli são divididas em grupos 

que sofrem variação em seus períodos de incubação e duração da doença, como pode ser 

observado na Tabela 3 (FORSYTHE, 2013). 
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Tabela 3. Cepas patogênicas de E. coli. 

Grupo Sorovar 

Características 

de adesão e 

invasão 

Toxinas 
Sintomas da 

doença 

Enterotoxigênica 

(ETEC) 

 

 

O6, O8, 

O15, O20, 

O27, O63, 

O78, O80, 

O85, O115, 

O128, O139, 

O148, O153, 

O159, O167 

 

 

Adere 

uniformemente, 

mas não invade. 

Termossensível 

(LT) 

Termoestável 

(ST) 

LT é similar à 

toxina do cólera 

e atua nas 

células 

mucoides 

Diarreia do tipo 

cólera, mas em 

geral menos 

grave. 

Enteropatogênica 

(EPEC) 

 

O18, O44, 

O55, O86, 

O111, O112, 

O114, 

O119, O125, 

O126, O127, 

O128, O142 

 

Adere em 

agrupamentos. 

Invade a célula 

do hospedeiro; 

adesão e 

desaparecimento. 

Não aparente 
Diarreia infantil 

e vômito 

Enteroinvasiva 

(EIEC) 

O124, O143, 

O152 

 

Invade as células 

do colo. Espalha-

se lateralmente 

para células 

adjacentes 

 

Shigatoxinas 

não foram 

detectadas 

Espalham-se de 

célula a célula e 

a doença é 

semelhante a 

disenteria 
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Entero-

hemorrágica 

(EHEC) 

O6, O26, 

O46, O48, 

O91, O98, 

O111, O112, 

O146, O157, 

O165 

Adere 

firmemente. 

Adere e causa 

desaparecimento 

das vilosidades 

da célula do 

hospedeiro. 

Invade. 

Verocitotóxica 

Semelhante a 

Shigatoxina 

Diarreia 

sanguinolenta. 

Colite 

hemorrágica. 

Pode progredir 

para síndrome 

urêmica 

hemolítica 

(HUS) e púrpura 

trombótica 

trombocitopênica 

(TTP) 

Enteroagregativa 

(EAggEC) 

Ampla 

variação nos 

sorotipos, 

surtos 

recentes 

O62, O73, 

O134 

Adere em 

agrupamentos, 

mas não invade. 

Toxina 

termoestável 

Hemolisina 

Verocitotoxina 

relatada em 

algumas cepas. 

Diarreia. 

Algumas cepas 

têm sido 

descritas como 

causadoras de 

HUS. 

Fonte: FORSYTHE (2013). 

 

A presença de E.coli em um produto destinado ao consumo deve ser observada sob 

dois aspectos. O primeiro aspecto indica que se detectada no alimento, conclui-se que esse 

alimento possui uma contaminação microbiana de origem fecal e, portanto, encontra-se em 

condições de higiene insatisfatórias. O segundo aspecto é de que diversas linhagens de E.coli 

são patogênicas tanto para homens quanto para animais (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

Pequenas doses de E.coli enterohemorrágica (EHEC) podem ser responsáveis por 

enfermidades graves e os principais sintomas são diarreia sanguinolenta, síndrome hemolítica 

urêmica, colite hemorrágica e púrpura trombótica trombocitopenica. Nesse grupo, está inclusa 

a E.coli produtora de shigatoxina ou STEC, sorovares O157:H7, O26:H11 e O111:NM 

(FORSYTHE, 2013). 

As doenças transmitidas por alimentos causadas por E.coli O 157:H7 são classificadas 

no grupo de risco IA (Intoxicação Alimentar), que compreende as doenças de severo perigo 

para a população, representando risco de morte e sequelas crônicas (SILVA et al., 2010). 
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Em 1977, a E.coli O 157:H7 foi identificada pela primeira vez, porém apenas depois 

de 1993, por ocasião de um grande surto de mais de 700 casos devido à ingestão de 

hambúrgueres contaminados nos Estados Unidos, ela foi considerada como a causa de um 

problema de segurança de alimentos. No Japão, no ano de 1996, houve um surto de 9.523 

casos, ocasionando três mortes e 43 pessoas arcaram com sequelas da infecção, surto este que 

foi provocado por merenda escolar contaminada (FORSYTHE, 2013). 

O principal reservatório da E.coli O157:H7 é o trato intestinal de ruminantes, 

particularmente bovinos e ovinos, porém entre aves e suínos, a presença não é tão comum, 

ainda que já tenha sido isolada do intestino desses animais. Estão entre os principais alimentos 

relacionados a surtos a carne bovina mal cozida e outros produtos à base de carnes, o leite cru, 

os vegetais crus, molhos para salada, maionese e suco de maçã (SILVA et al., 2010). 

Gould et al. (2013) realizaram nos Estados Unidos um estudo de vigilância ativa com 

base na população com infecções por Escherichia coli produtora de toxina shiga (STEC) com 

confirmação laboratorial no período de 2000 a 2010, avaliando a frequência e a incidência das 

infecções por STEC, considerando fatores demográficos, características clínicas e frequência 

de viagens internacionais. Nesse período, a FoodNet reportou 2.006 casos de infecção por 

STEC não O157:H7 e 5.688 casos de infecções por STEC O157:H7. 

Um estudo retrospectivo de isolados de E.coli provenientes de amostras de animais, 

humanos e de alimentos, foi realizado durante os anos de 1950 a 2002 com o objetivo de 

analisar o perfil de resistência da bactéria aos antimicrobianos. Foram avaliados um total de 

1.729 isolados (983 de humanos, 323 de bovinos, 138 de aves e 285 de suínos) e foram 

aplicados testes quanto à vulnerabilidade a 15 antimicrobianos. Foi observada resistência 

aumentada a 11 dos 15 antimicrobianos empregados. A resistência a diversos medicamentos 

em E.coli sofreu um aumento de 7,2% nos anos 50 para 63,6% nos anos 2000. Os 

medicamentos que a E.coli mostrou maior resistência foram a tetraciclina e a estreptomicina 

com 29,7%, e tetraciclinas e sulfonamidas com 29,0% de resistência (TADESSE et al., 2012). 

Manios e Skandamis (2015) avaliaram o efeito do descongelamento, congelamento e 

cozimento de risole de carne para a sobrevivência de Salmonella e E.coli O157:H7. O recheio 

de carne moída foi armazenado a -22°C por 5 e 75 dias. Posteriormente, as amostras foram 

submetidas ao descongelamento a 4°C/16h e 20°C/12h em microondas por 22 e 24 minutos. 

Para o cozimento, foram utilizados forno, panela e grill e não houve alterações de 

sobrevivência dos patógenos. Já o armazenamento congelado por 75 dias aumentou a 

sobrevivência de E.coli O157:H7. 

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos investiga 
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um episódio de surto de infecções causadas por E.coli O157:H7 relacionada à alface romana 

das regiões da Califórnia. Foi realizada uma entrevista, na qual as pessoas informaram sobre 

os alimentos que ingeriram na semana anterior ao surgimento dos sintomas da doença e 84% 

de 32 pessoas que passaram pela entrevista relataram que comeram alface romana colhidas na 

região supracitada (CDC, 2018). 

Um estudo investigou a qualidade microbiológica de 179 alfaces que foram cultivadas 

em sistema orgânico de 12 produtores diferentes da Noruega. A E.coli foi isolada em 16 

amostras de alface, porém em 12 amostras, foram observadas baixas contagens (<100 UFC - 

Unidade Formadora de Colônia/g). Concluiu-se então que a alface orgânica possuía qualidade 

bacteriológica aceitável (LONCAREVIC; JOHANNESSEN; RORVIK, 2005). 

De acordo com o trabalho realizado por Lotto (2008), que analisou amostras de alface 

de diferentes propriedades produtoras, concluiu-se que os maiores índices de contaminação 

por Escherichia coli se deram devido à exposição por água contaminada.  
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2.1.2 Salmonella sp. 

A Salmonella é um gênero pertencente à família Enterobacteriaceae, no qual as 

bactérias se apresentam como bacilos Gram-negativos não produtores de esporos, anaeróbicos 

facultativos e produtores de gás a partir de glicose. Apresentam antígenos de superfície, que 

são antígenos somáticos O, flagelares H e capsulares Vi (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

O pH ótimo para multiplicação das salmonelas é em torno de 7,0 e valores superiores a 

9,0 e inferiores a 4,0 são bactericidas. O ácido acético, ácido propiônico e ácido butírico 

possuem características mais inibitórias do que o ácido clorídrico ou o ácido acético, para um 

mesmo pH. Não toleram concentrações de sal acima de 9% (FRANCO e LANDGRAF, 

2008). 

É a causa importante de enfermidades de origem alimentar em âmbito mundial e traz 

como consequência as morbidades, mortalidades e impactos econômicos. A doença causada 

pela Salmonella recebe o nome de salmonelose e é considerada uma das doenças por ingestão 

de alimento contaminado mais frequentemente relatadas no mundo, onde tem sido relacionada 

com frutas e vegetais (FORSYTHE, 2013). 

Mais de 50% dos sorotipos existentes pertencem à Salmonella enterica subespécie 

enterica e dentre esses, existem sete sorogrupos comumente encontrados (A, B, C1, C2, D, E1 

e E4), que correspondem em torno de 99% de todas as infecções contraídas por Salmonella. 

O principal habitat da Salmonella é o trato intestinal dos animais e humanos. A maioria dos 

sorotipos provoca gastroenterites sem complicações. Em crianças, idosos e pessoas 

imunocomprometidas, devido à imunidade debilitada, as infecções podem ser muito severas. 

A dose infecciosa é de 15 a 20 células (SILVA et al., 2010). 

As doenças causadas por esse gênero de bactérias caracterizam-se por apresentarem 

sintomas que incluem diarreia, febre, dores abdominais e vômitos. Os sintomas aparecem em 

média de 12 a 36 horas após o contato com o microrganismo e têm duração de 1 a 4 dias. Para 

o tratamento das enterocolites causadas por Salmonella, não é indicado o uso de antibióticos, 

pois, em alguns casos, o uso destes pode agravar o quadro (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

A Salmonella é uma bactéria que ocorre em ambiente, água, solo, fezes de animais, 

insetos, superfícies mal higienizadas de equipamentos de cozinha e indústria. A doença é 

também transmitida por meio da ingestão de alimentos de origem animal contaminados, 

principalmente ovos, carne bovina, aves e leite. Nos vegetais, há um potencial de 

contaminação, sobretudo os que são contaminados com dejetos de animais (esterco). Os 

pescados, produtos de panificação com cremes, gelatina desidratada, cacau, chocolate, coco e 

molhos prontos para salada também estão como veículos causadores das salmoneloses 
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(SILVA et al., 2010). 

Há uma estimativa de que 96% dos casos de salmonelose estejam associados a uma 

gama diversa de alimentos. As frutas e os vegetais também se tornaram fontes importantes e 

essa contaminação do alimento pode acontecer por diversos motivos, como controle 

inadequado de temperatura, manipulação inadequada e contaminação cruzada. Assim, a 

bactéria se multiplica no alimento até que a dose infecciosa seja atingida (FORSYTHE, 

2013). 

A Salmonella sp. apresenta-se mais comumente em alimentos derivados de aves e 

ovos crus ou mal cozidos, e também quando a carne de aves é cozida, resfriada e ingerida fria 

e/ou após reaquecimento (CAETANO et al, 2004). Quando ocorre a contaminação, a 

Salmonella sp. adere-se e prolifera-se na mucosa intestinal (VAN ASTEN et al., 2005). A 

infecção por Salmonella ocasiona gastroenterite e dependendo do caso, septicemia, que pode 

evoluir a óbito (OHL e MILLER, 2001). 

Em um estudo, um total de 1.824 cepas de Salmonella provenientes de alimentos de 

origem suína foram analisadas em um período de cinco anos. Puderam ser identificados 41 

diferentes sorovares de bactérias. Teste de suscetibilidade também foi aplicado em 357 

amostras, e dessas, 257 (72%) se mostraram resistentes a um ou mais fármacos 

antimicrobianos e 31,9% se mostraram multirresistentes (LIMA et al., 2016). 

Pesquisadores avaliaram a segurança microbiológica de preparações com base em 

carne suína crua e carne de cordeiro, produzidos no sul da Itália. O estudo teve duração de 

sete anos e foram coletadas 6.720 amostras. A ocorrência de Salmonella foi observada em 

2,7% da carne de cordeiro e 3,5% na carne suína. A ocorrência de mudanças sazonais não 

concorreu para a prevalência de Salmonella (D’OSTUNI et al., 2016). 

Houve uma economia estimada de 14,1 milhões de dólares na Dinamarca com o 

controle de Salmonella, em 2001. Essa avaliação foi realizada através de uma comparação de 

custos de controle de Salmonella na produção de frango com os custos de casos de 

salmonelose para a saúde pública. Na Suécia, nos anos 1950, ocorreu um importante surto de 

infecção alimentar que culminou em 9 mil casos e 90 mortes, portanto, houve a 

implementação de um programa de controle de Salmonella (FORSYTHE, 2013). 

Um surto ocorrido em vários estados dos EUA (Estados Unidos da América) esteve 

envolvido com o consumo de frango. Em entrevista realizada pelo CDC, pessoas doentes 

responderam a perguntas sobre quais alimentos estavam expostos nas últimas semanas e das 

54 pessoas entrevistadas, 48 (89%) relataram preparar ou comer frango que foram adquiridos 

crus. A Salmonella foi identificada em amostras de ração de frango e produtos de frango de 
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58 estabelecimentos de processamento de frango (CDC, 2018). 

Outro surto foi notificado pelo CDC em 2018, relacionado à infecção por Salmonella 

associada à ingestão de brotos crus. Dez pessoas foram infectadas. O CDC investigou o surto 

mediante perguntas com as pessoas que ficaram doentes e 80% delas confirmaram consumir 

brotos crus. Nenhuma internação ou morte foi relatada (CDC, 2018). 

Análises microbiológicas de frutas e vegetais produzidos por sistema orgânico foram 

feitas em Minnesota, nos EUA, para determinar a presença de E.coli, Salmonella e E.coli 

O157:H7. Foram analisadas 476 amostras que agricultores orgânicos e convencionais 

forneceram e as fazendas utilizaram como substrato de adubação o estrume animal 

envelhecido. E.coli foi encontrada em 22,4% das alfaces orgânicas, a Salmonella foi isolada 

de apenas uma alface orgânica e a E.coli O157:H7 não foi detectada em nenhuma amostra de 

produto (MUKHERJEE et al., 2004). 

Em 2021, a CDC notificou um surto de Salmonella vinculado à salada verde embalada 

em recipientes de plástico transparente que foram distribuídas para cinco estados dos EUA. 

Onze pessoas apresentaram sintomas, duas foram hospitalizadas e não houve nenhum óbito 

(CDC, 2021). 

 

2.1.3 Norovírus 

A gastroenterite aguda é considerada uma das patologias mais corriqueiras em 

humanos. Nos EUA, ela ocupa a segunda posição no quadro de notificação, e no mundo, é 

estimado que aproximadamente um bilhão de casos de diarreia aguda ocorram anualmente em 

adultos e crianças. O sintoma mais comum é diarreia, mas pode evoluir de maneira grave e 

haver intensificação dos sintomas (náusea e vômito), podendo levar a desidratação e óbito. 

Considera-se que a maioria das gastroenterites infantis seja causada por vírus, dentre eles, 

aqueles pertencentes à família Caliciviridae (norovírus e sapovírus) (MORILLO e 

TIMENETSKY, 2011). 

Os norovírus (NoV), conhecidos anteriormente como vírus Norwalk, são vírus RNA 

de fita simples e possuem essa nomenclatura devido ao grande surto ocorrido em 1968 na 

cidade norte-americana de Norwalk, Ohio. Os norovírus são um dos principais agentes 

etiológicos das gastroenterites, semelhantes àquelas causadas pelos rotavírus, com duração de 

12 a 48 horas. Seu período de incubação é de 48 horas (FRANCO e LANDGRAF, 2008). 

Existem três classificações de genogrupos de NoV humanos entéricos e são divididos 

em Genogrupo I (GI), Genogrupo II (GII) e Genogrupo III (GIII). A ocorrência do NoV é 

maior em crianças pequenas, mas também acomete adultos e deve ser considerada para a 
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produção higiênica de alimentos. O vírus não se multiplica diretamente na água ou no 

alimento, assim sendo, submeter o alimento ao congelamento não é uma medida para o 

controle de sua presença (FORSYTHE 2013). 

Sua transmissão ocorre de pessoa a pessoa, via fecal-oral, mas também pode ocorrer 

via aérea, nos casos de vômitos que ocorrem durante a doença, além de também ser 

transmitido via reservatório de água, quando águas subterrâneas são contaminadas. As 

manifestações clínicas são náusea, dor abdominal, vômito, diarreia (que pode ser branda, 

sanguinolenta ou autolimitada) (MORILLO e TIMENETSKY, 2011). 

FORSYTHE (2013) reitera as vias pelas quais os alimentos são contaminados com o 

vírus patogênico, e incluem ainda moluscos contaminados por águas marinhas com materiais 

fecais, poluição de água potável e de irrigação com material fecal humano, contaminação de 

alimentos preparados sem higiene de manipuladores que estejam infectados, produção de 

aerossóis a partir do vômito e pelo contato de superfícies contaminadas. 

O norovírus pode sobreviver à aplicação de sanitizantes comuns e tem apresentado 

resistência a pH de 2,7, temperatura de 60˚C por 30 minutos e cloro livre (1mg/L por 30 

minutos). O vírus danifica o trato intestinal por mecanismo de invasão, o que resulta em 

lesões da mucosa e a resposta inflamatória é similar à do rotavírus. A excreção ocorre pelas 

fezes e em altas quantidades (10
8
 partículas por grama de fezes) e via vômito, e em 30% dos 

casos a excreção do vírus dura três semanas após a infecção (FORSYTHE, 2013). 

Um estudo examinou e relacionou as concentrações de NoV em ostras de 31 regiões 

de exploração comercial da Inglaterra e País de Gales entre 2009 e 2011. Para o NoV, os 

fatores preditos foram a temperatura da água, área de captação e volume de descargas de 

esgoto. Os resultados mostraram que as ostras de água fria acusaram teores maiores de NoV 

comparadas com as de água mais quente. Conforme houve aumento de derramamento de 

águas pluviais, a incidência de NoV também aumentou (CAMPOS et al., 2017). 

No ano de 2006, na Suécia, Hjertqvist et al. (2006) observaram quatro surtos, em que 

framboesas contaminadas foram a origem das infecções. As frutas suspeitas eram da mesma 

marca, distribuidor e provenientes da China. Concluiu-se que como provável causa dessas 

infecções de etiologia desconhecida, uma gastroenterite viral. 

No Brasil, os estudos sobre a infecção por norovírus aparecem de forma escassa, ainda 

assim ele tem sido associado como causador de gastroenterites. A Vigilância Epidemiológica 

das Gastroenterites Causadas por Rotavírus em São Paulo foi implementada no ano de 2009 e 

realiza o teste diagnóstico com o objetivo de identificar o norovírus como etiologia das 

gastroenterites virais, porém só é feito quando amostras apresentarem resultado negativo para 
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rotavírus (KAMIOKA et al, 2019). 

 

2.2 Emprego de agrotóxicos na agricultura 

A prática agrícola esteve, ao longo do tempo, bastante relacionada à exploração de 

recursos naturais. Com a modernização da agricultura, intensificou-se a subversão da natureza 

por meio dos processos agrícolas e agropecuários. Estes processos resultaram em uma 

inegável elevação da produção agropecuária, entretanto, representaram um agravante dos 

problemas ambientais e socioeconômicos (VIEITES, 2010). 

Os agrotóxicos são considerados produtos químicos com o principal objetivo de 

combater as pragas nas áreas dedicadas à agricultura. Entretanto, um dos maiores desafios no 

cultivo agrícola é garantir a distribuição de alimentos em quantidade e qualidade de forma 

adequada para uma população em expansão sem gerar impactos ambientais negativos 

(NASCIMENTO e MELNYK, 2016). 

Ressalta-se que o uso irregular de agrotóxicos ocasiona efeitos indesejados, tanto para 

o homem por meio da contaminação ambiental quanto para a vida selvagem, mediante 

acidentes dessa contaminação (DULLEY, 2004). A sociedade tem visto uma real necessidade 

de preocupação com o impacto da agricultura no meio ambiente e em como a contaminação 

com agrotóxicos vem modificando o panorama agrícola. Diferentes segmentos de mercado 

com foco em produtos diferenciados surgiram nos últimos anos, tanto aqueles produzidos sem 

uso de agrotóxicos, como os que possuem selos que avalizam que esses produtos foram 

adequadamente utilizados (BETTIOL, 2004). 

Diante dessas preocupações, os sistemas de cultivo sustentáveis têm evoluído, e assim, 

se tornando menos dependentes do uso de agrotóxicos. A agricultura sustentável envolve o 

manejo correto de recursos naturais, de modo a evitar a deterioração do ambiente, permitindo 

que as necessidades humanas sejam atendidas (BIRD et al., 1990). 

As prioridades dos sistemas de cultivo convencionais em relação ao uso de fontes não 

renováveis sofreram alterações e mudaram o espectro entre o equilíbrio da produção de 

alimentos e os impactos no meio ambiente. As alterações provocam uma redução da 

utilização de produtos químicos e o maior uso de processos biológicos nos sistemas agrícolas 

(BETTIOL, 2004). 

Como uma alternativa ao modelo atribuído pela agricultura convencional, surge o 

modelo da sustentabilidade agrícola, a qual aborda um desenvolvimento baseado 

principalmente na conservação de recursos naturais. Assim, a agricultura sustentável pode 

denotar um esboço para a garantia da segurança alimentar de uma parcela considerável da 
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sociedade (VIEITES, 2010). 

No ano de 2004, o Brasil era o 4º maior consumidor de agrotóxicos utilizados na 

produção agrícola, dado este que evidencia que o sistema de inspeção e monitoramento é 

bastante frágil e arcaico. Em 2018, em volume total de utilização de agrotóxicos, o Brasil 

ocupou o 1º lugar nesse ranking (FAO, 2018). Na agricultura, a contaminação pelo uso de 

agrotóxicos, pode acontecer devido a perdas no bom emprego do produto pela dispersão 

causada por ventos e evaporação alcançando a atmosfera e disseminando os contaminantes 

para o ambiente como solo ou águas superficiais. Outra forma de contaminação pode advir 

pelo descarte inadequado de embalagens vazias com resíduos de agrotóxicos. Esses resíduos 

podem se distribuir, degradar ou acumular no ambiente (NASCIMENTO e MELNYK, 2016). 

Estudos sugerem que os alimentos submetidos ao uso de agrotóxicos podem ter sua 

composição nutricional afetada, provocando assim, a redução de seus antioxidantes naturais 

(LOPES e ALBUQUERQUE, 2021). 

Os compostos utilizados com a finalidade de alargar a produção de alimentos são 

inúmeros. Estima-se que existam mais de 2.000 compostos diferentes, difundidos em 

acaricidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, inseticidas, feromônios, nematicidas, 

regulador de crescimento, espalhante adesivo, estimulante, lesmicida, moluscida, formicida e 

outros (SEAB - Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - PR, 2011). 

De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) (2011), os 

princípios ativos azoxistrobina, iprodiona, beta-ciflutrina e difenoconazol são alguns dos 

fungicidas permitidos empregados no cultivo de alfaces de produção convencional. A 

ANVISA, através do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

(PARA), divulga anualmente documentos informando aos consumidores acerca dos 

agrotóxicos encontrados nos alimentos. Estes fungicidas são normalmente utilizados para 

combater doenças ocasionadas por fungos em hortaliças, os quais podem levar a destruição 

parcial ou total da folha (BIONDO e SOUZA, 2012). O PARA tem o objetivo de avaliar se 

produtos comercializados apresentam níveis de resíduos de agrotóxicos dentro dos Limites 

Máximos de Resíduos (LMR), se os agrotóxicos utilizados estão corretamente registrados no 

país, e se foram aplicados apenas em culturas para as quais estão autorizados (ALVARES, 

2014). No ano de 2011, foram avaliadas 1.628 amostras, e 36% (aproximadamente 586 

amostras) apresentaram resultados insatisfatórios, 42% (aproximadamente 683 amostras) 

satisfatórias com resíduos e apenas 22% (aproximadamente 358 amostras) não apresentaram 

resíduos de agrotóxicos (ALVARES, 2014). 

Uma pesquisa feita por Lopes e Albuquerque (2021) compilou dados do PARA sobre 
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a frequência de ingredientes ativos detectados nos alimentos para consumo humano, no 

período de 2001 a 2015 (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Frequência de agrotóxicos detectados nos alimentos para consumo humano, no 

período de 2001 a 2015. 

Alimento 

2001  

e 

2002 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 a 

2015 
Média DP 

Goiaba NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 43 43 0 

Uva NA NA NA NA NA NA 11 56 NA 33 27 51 35,60 18,30 

Pimentão NA NA NA NA NA NA 22 30 33 32 NA 59 35,20 13,99 

Couve NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 35 31,67 10,41 

Morango 15 23 17 NA 22 19 14 25 28 NA 47 48 25,80 12,25 

Laranja 5 4 18 24 7 19 7 20 32 NA 59 64 23,55 20,74 

Alface 9 8 9 11 5 4 10 21 20 20 27 42 15,50 11,03 

Banana 2 5 5 5 NA 11 1 11 NA NA NA 23 7,88 7,12 

Cebola NA NA NA NA NA NA 1 6 4 NA NA 6 4,25 2,36 

DP: desvio padrão; NA: não analisado. 

Fonte: LOPES e ALBUQUERQUE, 2021. 

 

O panorama de exposição aos agrotóxicos, evidenciada por uma revisão sistemática 

acerca de seus impactos para o ambiente e para a vida humana, demonstra que pode haver 

associação a danos em mecanismos celulares de defesa, dores no corpo, suicídio, ansiedade, 

depressão, linfoma não Hodgkin, problemas respiratórios, óbitos fetais, alterações hormonais 

e hepáticas, perdas auditivas e alterações nos sistemas reprodutores feminino e masculino 

(LOPES e ALBUQUERQUE, 2021). 

Soluções vêm aparecendo para colocar em prática a diminuição desses agravos que os 

agrotóxicos causam. Em 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) publicou um registro de dois defensivos agrícolas inéditos, um com base em um 

produto bioquímico que é derivado de um agente biológico de reduzido impacto, utilizado 

principalmente para combater a ferrugem da soja, e um outro, um fungicida desenvolvido de 

um extrato de alga que tem como principal atuação nas hortaliças (alface, tomate e cebola) e 

frutas (morango e uva) (NOBLAT et al, 2021). 
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2.3 Alimentos orgânicos 

Os sistemas agroalimentares vêm sofrendo modificações que se desdobram e têm 

influência até mesmo nas estruturas sociais. Desde a pré-história, o homem passou de uma 

vida nômade para uma vida em comunidades fixas, passando de práticas de caça e ingestão 

casual de frutos selvagens para práticas de agricultura e pecuária (AZEVEDO, 2012). 

Entendem-se como alimentos orgânicos aqueles produzidos por meio de padrões em 

que não são utilizados insumos como agrotóxicos, fertilizantes químicos, entre outros. 

Diversos aspectos são bem justificados pelo consumo dos alimentos orgânicos, entre eles, o 

econômico, o social, o ambiental, da saúde humana e do desenvolvimento do meio rural 

(MEDAETS e FONSECA, 2005). 

Os alimentos orgânicos devem seguir a Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003, que 

dispõe sobre as diretrizes de cultivo orgânico com o objetivo de sustentabilidade econômica e 

ecológica, maximização de benefícios sociais, a mínima dependência de utilização de energia 

não renovável, entre outros (BRASIL, 2003). 

A qualidade dos produtos orgânicos deve ser levada em consideração, que gera uma 

discussão quanto à qualidade versus o rendimento. Estudo feito na Europa mostrou que as 

produções orgânicas produziram 20% menos comparadas às colheitas convencionais, porém 

na cultura orgânica houve redução de quantidade de insumos utilizados em 53% e de 

agrotóxicos em até 97%, além de considerar diminuição do dano no solo e biodiversidade 

(MADER, 2002). 

Os custos dos alimentos orgânicos também devem ser considerados, haja vista que 

podem variar de 20% até 100% a mais em comparação ao convencional, entretanto, essa 

variação de valores leva em consideração o valor agregado do produto, seu processo 

produtivo e a lei de oferta e procura que ainda é relativamente baixa na população, não se 

fazendo ainda, competitivo o suficiente no livre mercado (AZEVEDO, 2012). 

Diversos produtos biológicos são utilizados para o controle de pragas em culturas 

orgânicas, que incluem ácaros predadores e parasitoides, além de utilizar técnicas como arar o 

solo, rotação de culturas, a poda e destruição de restos culturais. O sucesso efetivo depende da 

correta aplicação desses métodos com a utilização de produtos de qualidade e no momento 

correto de aplicação de controle biológico (VENZON; AMARAL; TOGNI, 2011). 

Segundo a FAO/OMS (Organização Mundial da Saúde), o método de agricultura 

orgânica iniciou na década de 60, assim que produtores reconheceram os fatores prejudiciais à 

saúde com a utilização dos produtos químicos na produção de alimentos (FAO, 2018). A 

produção orgânica mundial tem apresentado crescimento evidente, e dados comprovam que é 
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um dos setores da economia que mais cresceu nos últimos anos. Dados recentes relatam que 

ela é praticada em aproximadamente 170 países em 43 milhões de hectares, segundo 

estatísticas da Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica (IFOAM, 

2012). 

As repercussões ambientais negativas da produção de alimentos são minimizadas 

quando está em questão a produção de alimentos orgânicos. Com o objetivo de ganhos de 

produtividade, o padrão técnico contemporâneo de produção gerou crises em três dimensões: 

na dimensão econômica, onde há um efeito de superprodução; na dimensão social, onde 

foram reduzidas a força de trabalho; e, na dimensão ambiental, devido ao uso excessivo dos 

insumos químicos ocasionando deterioração de recursos naturais (AZEVEDO, 2012). 

O maior questionamento sobre o sistema de produção orgânico é referente à 

contaminação microbiológica do alimento, causada principalmente pelo emprego ativo de 

dejetos de animais (DAROLT, 2003). A microbiota intestinal de bovinos e ovinos apresenta, 

por exemplo, quantidades de cepas de E.coli, que são responsáveis por diversos surtos por 

ingestão de alimentos contaminados, em especial o leite cru, carnes mal cozidos, vegetais e 

frutas (BEUCHAT, 1996). Entretanto, para a produção nos sistemas orgânico e convencional, 

os dejetos de animais são comumente utilizados para adubação, porém, sua empregabilidade 

deve ser feita de acordo com técnicas de compostagem, e na maioria das vezes, não é seguida 

corretamente (SANTOS e MONTEIRO, 2004). 

Os alimentos, independentemente de seu sistema de cultivo, devem apresentar 

condições higiênico-sanitárias satisfatórias para o consumo humano, de modo a prevenir a 

instalação e desenvolvimento de parasitas, bactérias ou vírus que causam patologias por falhas 

nos processos de produção, armazenagem e higienização dos mesmos (DEMOLINER et al., 

2012). 

Não há comprovação de que a contaminação microbiológica nos alimentos orgânicos 

seja maior que a contaminação presente nos alimentos cultivados em sistema convencional, 

desde que sejam evidenciadas e garantidas as boas práticas agrícolas para garantir a segurança 

higiênico-sanitária (FAO, 2018). 

Um estudo envolvendo pesquisas microbiológicas em alimentos foi feito por Oliveira 

et al. (2004), que avaliaram o estado microbiológico e parasitológico de alfaces hidropônicso, 

convencionais e orgânicos do mercado comercial de Salvador/BA, e verificaram que um 

maior condição de contaminação por enteropatógenos estava presente nas alfaces cultivadas 

por sistema orgânico, seguidas do cultivo convencional e hidropônico. Silva (2005), ao 

analisar as condições microbiológicas de alface cultivada por sistema orgânico com 
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certificação no Distrito Federal, verificou que 97% das amostras foram positivas para 

coliformes termotolerantes em níveis acima do tolerado pela regulamentação legal. 

BRUNO et al. (2005) avaliaram a qualidade microbiológica de frutas e hortaliças 

minimamente processadas da cidade de Fortaleza/CE e constataram a presença de Salmonella 

sp. em 66,6% das hortaliças e 26% das frutas avaliadas, o que comprova a necessidade da 

prática adequada de Boas Práticas de Fabricação durante a manipulação, ainda que mínima, 

dos alimentos para que a garantia microbiológica não seja prejudicada. 

A água também tem chamado a atenção dos pesquisadores, que identificaram 

hortaliças com níveis elevados de contaminação por coliformes termotolerantes provenientes 

de água de irrigação (GUIMARÃES et al., 2003). A contaminação por coliformes 

termotolerantes foi verificada em uma pesquisa realizada por Takayanagui et al. (2000), que 

analisaram 129 hortas do interior de São Paulo e concluíram que 17% delas estavam 

contaminadas por origem da água. 

Um estudo feito por Eberle et al (2019) envolvendo 332 pessoas teve como objetivo o 

desenvolvimento e teste contemplando a concepção de consumo consciente, qualidade, 

credibilidade, preço e intenção de compra. Os resultados confirmaram que a qualidade e 

consumo consciente impactam de maneira positiva na intenção de compra de alimentos 

orgânicos. Já o agente preço interferiu negativamente na intenção de compra dos mesmos. 

De modo geral, o perfil predominante de consumidores de alimentos orgânicos no 

Brasil varia entre fator psicológico, que envolve a preocupação com o meio ambiente e saúde 

e fatores demográficos, que incluem maior abrangência no sexo feminino, idade acima dos 30 

anos, ensino superior completo e renda elevada (SOUZA e MORAES FILHO, 2017). 

Em relação ao valor nutricional, uma revisão sistemática realizada por Dangour et al. 

(2009) comparou alimentos convencionais e orgânicos em 52.471 artigos científicos, entre os 

anos de 1958 e 2008 e concluiu-se que entre os métodos produtivos não houveram diferenças 

de vitamina C, cálcio, potássio, magnésio, zinco, cobre e compostos fenólicos. Os alimentos 

convencionais apresentaram maior quantidade de nitrogênio, que está associado ao aumento 

do risco de neoplasia gastrointestinal e metahemoglobinemia em crianças. Já os alimentos 

orgânicos, apresentaram teor reduzido de nitratos (provenientes do nitrogênio) e maior 

conteúdo de fósforo e ácidos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A produção e o consumo de alimentos orgânicos estão em notável ascensão e os meios 

de comunicação têm divulgado os benefícios de seu consumo. Este crescimento é inerente à 

preocupação da população relacionada à saúde, alimentação, sustentabilidade, meio ambiente 

e consumo consciente (AZEVEDO, 2012). 

A utilização de agrotóxicos está cada vez mais associada a doenças na população e um 

estudo conduzido por Garcia e Lara (2020) observou que nas regiões que o uso de agrotóxicos 

é feito em alto grau, a população apresentou maiores taxas de perdas auditivas, problemas 

gestacionais, enfermidades neurológicas, intoxicações e alguns tipos de câncer. Além disso, 

foi notado também alterações no cenário ambiental local, como contaminação de lençóis 

freáticos e prejuízo dos recursos hídricos. 

Borguini e Torres (2006) conduziram uma pesquisa comparativa entre a presença de 

nutrientes em maçãs, peras, batata e milho orgânicos e convencionais. Mostrou-se que os 

alimentos orgânicos possuíam maiores concentrações de cálcio (63%), ferro (59%), magnésio 

(138%), fósforo (91%), potássio (125%), zinco (72,5%), sódio (159%) e selênio (390%). Ao 

contrário, foi observado menores níveis de alumínio (40%), chumbo (29%) e mercúrio (25%). 

No entanto, existem especulações sobre maior contaminação microbiológica em 

alimentos orgânicos em comparação com os alimentos convencionais, devido ao uso de 

fertilizantes alternativos para seu cultivo. Dentro desse contexto, essa pesquisa tem como 

justificativa analisar a ocorrência da contaminação microbiológica nesses alimentos de forma 

comparativa.  

A hortaliça fresca mais produzida no território brasileiro é a alface, representando 

cerca de 40% do total de produção desses alimentos e os tipos mais consumidos são a romana, 

lisa, crespa e americana. A maioria dos produtos é distribuída em temperatura ambiente 

(SALA e COSTA, 2012). 

Assim, de acordo com as escassas pesquisas acerca da qualidade microbiológica de 

hortaliças cultivadas pelo sistema orgânico, essa pesquisa possui efeito de contribuição 

prática, gerando informações para embasar o consumo seguro dos alimentos, cooperando para 

o aumento da produção e consumo e para a saúde da população. 

 

 

 



42 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

Avaliar a contaminação microbiológica de hortaliças convencionais e orgânicas, 

certificadas e não certificadas, avaliando também o perfil de suscetibilidade dos isolados 

bacterianos a sanitizantes.  

 

 

4.2 Objetivos específicos 

a) Avaliar a ocorrência e co-ocorrência de E. coli, Salmonella sp. e norovírus em vegetais 

folhosos produzidos em sistemas convencionais e orgânicos; 

b) Avaliar o perfil de suscetibilidade a sanitizantes dos isolados bacterianos de produtos 

convencionais e orgânicos; 

c) Comparar os resultados obtidos nos produtos convencionais e orgânicos, certificados e não 

certificados. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Amostragem 

As amostras foram adquiridas em pontos de venda (supermercados ou equivalentes) 

do estado de São Paulo, incluindo a capital e o interior (municípios de São Paulo, Campinas, 

Pirassununga, Ribeirão Preto, Bragança Paulista e São José dos Campos). As amostragens 

foram realizadas durante um período de 18 meses. Os produtos orgânicos foram adquiridos 

em pontos de venda, e continham o selo federal do SisOrg (Sistema Brasileiro de Avaliação de 

Conformidade Orgânica) em seus rótulos, quando rotulados. A presença do selo garante que o 

produto é certificado por um Organismo da Avaliação da Conformidade Orgânica (OAC) 

credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2018). 

Foram coletadas um total de 300 amostras de alface e rúcula, sendo 100 

convencionais, 100 orgânicas certificadas (com selo) e 100 denominadas orgânicas pelo 

produtor, porém sem selo de certificação, considerando 50% amostras de alfaces e 50% 

amostras de rúcula. As amostras foram acondicionadas em sacos fornecidos pelos 

supermercados e levadas em caixas isotérmicas, e transportadas para o Laboratório 

Multiusuário de Microbiologia da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – 

USP/Pirassununga para as análises. 

 

5.2 Preparo das amostras 

As hortaliças adquiridas tiveram os pés desfolhados, as folhas lavadas uma a uma com 

água destilada estéril, seguido do corte em pequenas porções com cortador com lâmina 

cilíndrica de aço inoxidável estéril. A amostra analítica foi constituída de 25g para análises de 

Salmonella sp. e Escherichia coli, e de 10g para análise de Norovírus. Para análise de 

Salmonella sp, a amostra foi diluída em 225mL de água peptonada tamponada, e para a 

análise de Escherichia coli, a amostra foi diluída em 225mL de água peptonada a 0,1%. 

Ambas foram submetidas à homogeneização em Stomacher por 1 minuto. Para a análise de 

Norovírus foi utilizado 100mL de uma solução Tris Glycine Beef Extract 1% (TGBE) e 

homogeneizada em mesa agitadora por 20 minutos. 

 

5.3 Detecção de Salmonella sp. 

As análises virais foram feitas no Laboratório Multiusuário de Microbiologia e 

Laboratório de Higiene Zootécnica, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

FZEA-USP.  
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A detecção de Salmonella foi baseada na metodologia ISO 6579:2007, descrita por 

SILVA et al. (2010). 

As amostras foram submetidas a pré-enriquecimento com adição de 25g da amostra a 

225mL de água peptonada tamponada (BPW) e incubação a 37 ± 1ºC por 18 ± 2h em estufa. 

Em seguida, alíquotas foram transferidas para pré-enriquecimento: 0,1mL para 10mL de 

Caldo Rappaport-Vassilidis Soja (RVS) e 1mL para 10mL de Caldo Tetrationado Muller 

Kauffmann Novobiocina (MKTTn). O Caldo RVS foi incubado a 41,5 ± 1ºC por 24 ± 3h e o 

Caldo MKTTn foi incubado a 37 ± 1ºC por 24 ± 3h. 

De cada cultura em RVS, foi estriada 100µL em meio Ágar Xilose Lisina 

Desoxicolato (XLD) e 100µL em meio Ágar Verde Brilhante (VB). Foi repetido esse 

procedimento com o caldo MKTTn e as placas de XLD e VB invertidas foram incubadas a 37 

± 1ºC por 24 ± 3h. 

Após o período de incubação, foi observado o desenvolvimento de colônias típicas de 

Salmonella sp. nos meios de plaqueamento diferencial. No Ágar XLD as colônias típicas 

apresentam-se na cor de rosa escuro, com centro preto e uma zona avermelhada levemente 

transparente ao redor. Cepas de Salmonella fortemente positivas podem produzir colônias 

com centro preto grande e brilhante, ou mesmo pretas por inteiro. Cepas de Salmonella 

negativas determinam colônias cor de rosa com centro rosa mais escuro, mas não preto. Cepas 

de Salmonella lactose positivas produzem colônias amarelas com ou sem centro preto 

(SILVA et al., 2010). 

No fundo de cada placa inoculada, com colônias positivas, foram marcadas cinco 

colônias típicas e, se houvesem menos de cinco, todas seriam marcadas. Foi selecionada uma 

das colônias marcadas, e submetida à confirmação e, caso o resultado fosse negativo, as 

outras seriam submetidas à confirmação. A cultura de cada colônia selecionada foi transferida 

para uma placa de Ágar Brain Heart Infusion (BHI) e estriada para purificação e as placas 

incubadas, invertidas, a 37 ± 1ºC por 24 ± 3h.  

Após a incubação, uma colônia bem isolada de cada placa de BHI foi selecionada para 

a realização dos testes bioquímicos de confirmação: crescimento em Ágar Triple Sugar Iron 

(TSI), Voges-Proskauer, Indol, Citrato e Lisina descarboxilase. Para o teste de crescimento 

em Ágar TSI, inoculou-se uma cultura com o auxílio de uma agulha, por picada central até o 

fundo do tubo, estriando a rampa e observando colônias positivas que se manifestam por 

apresentarem rampa vermelha, fundo amarelo com formação de bolhas com ou sem produção 

de H2O. O teste da Lisina descarboxilase foi realizado após inocular a cultura logo abaixo da 

superfície e observar colônias com cor roxo azulado caracterizando presença de colônias 
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positivas. No teste de Voges-Proskauer, inoculou-se a cultura no caldo e após inoculação, 

adicionaram-se 3 gotas de creatinina, 3 gotas de Alfa-Naftol 5% e 2 gotas de KOH (Hidróxido 

de potássio) 40%, homogeneizou-se entre cada reagente e, após 15 minutos, a confirmação de 

colônias positivas se deu pela presença das cores rosa escuro ou vermelho. Para o teste do 

Citrato, inoculou-se a cultura com uma agulha estriando a rampa e picando o fundo, e após, 

observou-se se houve viragem alcalina do meio de verde para azul, o que caracteriza colônias 

positivas. Para o teste de Indol, inoculou-se a cultura no tubo e após incubação, adicionaram-

se 5 gotas do reagente de Kovacs e observou-se se houve aparecimento de anel rosado para 

colônias positivas (SILVA et al., 2010). 

 

5.4 Detecção de Escherichia coli 

As análises virais foram feitas no Laboratório Multiusuário de Microbiologia e 

Laboratório de Higiene Zootécnica, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

FZEA-USP. As amostras foram submetidas à contagem de E.coli com adição de 25g da 

amostra a 225mL de água peptonada a 0,1%, com incubação a 37ºC por 48h, utilizando o 

método Petrifilm
TM

 E.coli Count Plate (3M Microbiology Products) (Figura 1), método 

AOAC (Association of Official Analytical Chemists) 991.14, 998.08 (SILVA et al., 2010).  

 

 

Figura 1. PetrifilmTM E.coli Count Plate (3M Microbiology Products). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagens Google, 2021. 
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 Foi adicionado 1mL da amostra no centro do filme interior nas placas que contêm 

meio VRB (Vilote Red Bile) e os resultados foram obtidos em 48 horas após a incubação a 

37ºC, e para este meio específico, identificou-se as colônias positivas através de presença de 

colônias azuis com ou sem produção de gás. 

No caso de colônias positivas, as mesmas foram isoladas em meio Ágar EMB (Eosin 

Methylene Blue Agar), incubadas por 24 horas a 37ºC e após esse período, uma alçada foi 

transferida para um tubo com caldo BHI (Brain Heart Iinfusion) e incubada novamente por 24 

horas a 37ºC. Para armazenamento, 800µL da colônia foi retirada do meio BHI e transferida 

para um microtubo com 200µL de glicerol autoclavado e congelado para posterior análise de 

descontaminação.  

 

5.5 Detecção e caracterização de norovírus (NoV) 

As análises virais foram feitas no Laboratório Multiusuário de Microbiologia e 

Laboratório de Higiene Zootécnica, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

FZEA-USP.  

  

5.5.1 Extração de ácidos nucleicos  

As amostras de hortaliças foram avaliadas quanto à presença de norovírus (NoV) 

genogrupo II (GII). A metodologia utilizada foi similar à empregada por Vásquez-García 

(2018) para frutos do mar. 

Para extração de ácidos nucleicos, as amostras de hortaliças foram lavadas com água 

destilada estéril e cortadas em pequenas porções utilizando um cortador de lâmina cilíndrica 

de aço inoxidável estéril, após, foram utilizadas 10g de amostra previamente transferidas a um 

saco estéril, adicionado de 100mL de TGBE e incubado por 20 minutos em agitação em 

temperatura ambiente. Após esse tempo, foram recolhidos 30mL do TGBE + amostra para um 

novo tubo Falcon estéril de 50mL e o volume centrifugado por 30 minutos a 3000 rpm a 5ºC. 

Recuperou-se e transferiu-se o sobrenadante para um novo tubo Falcon de 50mL e ajustou-se 

o pH a 7 com HCL (Ácido clorídrico) 1M e/ou NaOH. Foram adicionados 6mL de solução 

PEG(Polietilenoglicol)/NaCl 50% e o volume foi submetido à agitação por 1 hora a 5ºC a 

aproximadamente 200 rpm, e em seguida, centrifugado por 30 minutos a 3000 rpm a 5ºC. O 

sobrenadante foi descartado e após, novamente centrifugado por 5 minutos a 3000 rpm a 4ºC 

para compactar o pellet e por último ressuspendido em 500µL de PBS (Phosphate buffered 

saline) e armazenado a -20ºC overnight. 
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Alíquotas de 50µL dos tecidos (que permaneceram em overnight) foram misturadas 

em microtubo livre de nucleases com 1mL de Trizol
®
 (Life Technologies, EUA) e 200µL de 

solução clorofórmio: álcool isoamílico, na proporção de 24:1, agitado em vórtex por 30 

segundos e incubados em gelo triturado por 25 minutos e centrifugado a 14000 rpm por mais 

25 minutos a 4ºC. Após, foi retirado o sobrenadante, transferidos 500µL para um novo 

microtubo livre de nucleases e adicionados 550µL de isopropanol gelado v/v com fase 

aquosa, após misturado por inversão manualmente e incubado a -70ºC em overnight. 

No dia seguinte, foi centrifugado a 14000 rpm por 25 minutos a 4ºC; após a 

centrifugação, foi desprezado o sobrenadante por inversão e adicionados 600µL de etanol 

70% gelado, agitando levemente, sendo a suspensão incubada em gelo triturado por 5 minutos 

e novamente centrifugado a 14000 rpm por 25 minutos a 4ºC, desprezando o sobrenadante por 

inversão. Ao final do respectivo protocolo de execução, foi realizada quantificação (µg/µL) 

do RNA (Ribonucleic Acid) obtido, para cada amostra, por espectrofotometria (GeneQuant pro 

RNA/DNA (Deoxyribonucleic Acid) Calculator, GE Healthcare, EUA) e segundo a razão de 

absorbância A260/A230 e A260/A280, com a finalidade de determinar o volume de cada amostra 

de RNA a ser submetido à reação de transcrição reversa (RT). Assim, foram evitadas 

quantidades superiores a 250ng/µL de RNA por amostra. Este limite foi seguido para todas as 

reações realizadas. O sedimento foi ressuspendido em 20µL de água DEPC 

(Dietilporocarbonato), conforme necessidade e acondicionado a -70ºC em overnight. 

Para a reação de transcrição reversa, foi utilizado o kit ImProm-II™ Reverse 

Transcription System (Promega, EUA), de acordo com as recomendações do fabricante. 

Foram adicionados em um microtubo livre de nucleases 4µL do RNA extraído e 1µL de 

Random primer (Promega, EUA), submetido à Pré-RT no termociclador em programa de 

70ºC por 6 minutos e incubado em gelo triturado por 5 minutos. Em um novo microtubo livre 

de nucleases, foi adicionado um Mix composto por 3,2µL de água DEPC, 4µL de ImProm II 

5X Reaction Buffer (Promega, EUA), 4,8µL de MgCl2 (Promega, EUA),1µL de DNTP mix 

(Promega, EUA), 1µL de RNAsin Ribonuclease Inhibitor (Promega, EUA) e 1µL de ImProm 

II Reverse Transcriptase (Promega, EUA). A mistura, totalizando 15µL, foi homogeneizada e 

incubada a 37°C por 90 min. Como controle negativo, foi utilizada alíquota de água livre de 

nucleases. 

Os primers foram selecionados para a amplificação de fragmento genômico do gene 

codificador da RNA polimerase dependente de RNA de NoV, de acordo com as 

recomendações de COUDRAY-MEUNIER et al. (2015), em reações de RT-PCR (Transcrição 

reversa em cadeia da polimerase). As amostras foram avaliadas quanto à presença de NoV 
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genogrupo II. 

  

5.5.2 Controle positivo  

As PCRs (Polymerase Chain Reaction) foram feitas utilizando controles positivos para 

NoV em suspensões termotolerantes do genogrupo II que foram gentilmente doadas pela 

Profa. Dra. Marize P. Miagostovich e Prof. Dr. Tulio Fumian (Fiocruz, RJ, Brasil). 

Em outro momento, foi necessário utilizar uma nova amostra de controle positivo em 

papel filtro para realização de novos testes, que foi gentilmente doada pelo Prof. Dr. 

Lindomar José Pena (Fiocruz, PE, Brasil). 

 

5.5.3 Transformação celular com vetor pGEM T 

Para a amostra de controle positivo doada pela Fiocruz, PE, Brasil, foi necessário fazer 

a transformação celular com vetor pGEM T, pois a mesma encontrava-se em papel filtro. 

Foi realizada a clonagem com vetor pGEM T, para isso foi feito o pré-inóculo 

utilizando um controle de antibiótico composto por 5mL de Caldo LB (Luria Bertani), 5µL de 

ampicilina e 5µL de E. coli e o crescimento composto de 10mL de caldo LB e 10µL de E.coli. 

O crescimento foi feito sob temperatura de 37ºC sob agitação a 250rpm em overnight. 

Para a preparação das células competentes, em um tubo falcon de 50mL foi adicionado 

30mL de caldo LB e 0,6mL da cultura do pré-inóculo, levado à mesa agitadora por 

aproximadamente 3 horas a 37ºC e medida a absorbância a cada 30min até chegar no valor de 

0,4. Foi centrifugado a 4000rpm a 4º C por 10min, descartado o sobrenadante e ressuspendido 

o pellet em 10mL de CaCl2 gelado a 50mM e deixado no gelo por 20min. Após, foi 

centrifugado novamente a 4000rpm a 4ºC por 5min e descartado o sobrenadante por inversão. 

Ressuspendido o pellet em 4mL de CaCl2 e feito alíquotas de 200µL, mantidos os tubos no 

gelo e adicionado 10% do volume de glicerol e por fim, acondicionado em -80ºC overnight. 

Para a transformação simples, um pequeno pedaço do papel filtro contendo o vírus de 

NoV GII (plasmídeo) foi retirado e colocado em 200µL de EB buffer (Elution Buffer) em um 

tubo eppendorf e incubados a 4ºC overnight; após, as células competentes foram removidas 

do freezer e deixadas em gelo e agitadas levemente. Cuidadosamente foram transferidos 

100µL de células competentes e 2µL do plasmídeo e agitado suavemente e deixado no gelo 

por 20min. Posteriormente, foram incubados por 45-60seg em banho-maria a 42ºC e 

imediatamente colocado no gelo por 2min e então, foram adicionados 950µL do meio LB em 

temperatura ambiente e incubado a 37ºC por 1 hora a 1500rpm. O plaqueamento de 100µL de 

cada transformação foi feito em duplicata em meio LB, as placas foram incubadas overnight 
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(16h-24h) a 37ºC, e estocadas a 4ºC. O resultado esperado era o aparecimento de colônias 

brancas. 

A extração e purificação de DNA plasmidial (MINIPREP) foi feita adicionando 600uL 

da cultura LB em um tubo de 1,5mL com 100µL de Cell Lysis Buffer e misturado por 

inversão por 6 vezes. Depois, foram acrescentados 350µL de Neutralization Solution e 

misturado por inversão até ficar na cor amarela. Centrifugou-se a 14000rpm por 3min, 

transferindo o sobrenadante (900µL) para a Pure Yuld Minicoluna, centrifugando a 14000rpm 

por 30 segundos. Após, o filtrado foi descartado e a mini coluna retornou ao tubo coletor, 

adicionando 200µL de Endotoxin Rimonal Wash e centrifugando a 14000rpm por 30 

segundos. Foi adicionado 400µL de Columm Wash Solution centrifugando novamente a 

14000rpm por 30 segundos. Por último, a mini coluna foi transferida para um eppendorf de 

1,5mL e adicionado 30µL de Elution Buffer permanecendo 1 minuto em temperatura 

ambiente e centrifugado a 14000rpm por 30 segundos. Foi feita quantificação e estocagem a 

temperatura de -20ºC. 

 

5.5.3.1 PCR e Semi-nested PCR: Método VÁSQUEZ-GARCÍA (2018). 

Para detecção do NoV foi realizada a reação semi – nested PCR utilizado por 

VÁSQUEZ-GARCÍA (2018), específica para o genogrupo II. A primeira reação foi realizada 

com os primers (NV-4611 e NVp110) (Tabela 5) utilizando o kit GoTaq
®
 Colorless Master 

Mix 2X (Promega, EUA), segundo as recomendações do fabricante objetivando amplificação 

de um fragmento de 273 pb. Para isso, foram adicionados a um microtubo livre de nucleases: 

3µL do produto da transcrição reversa DNA complementar (cDNA), 12,5µL de GoTaq
®

 

Colorless Master Mix 2X (Promega, EUA), 1µL do primer NV-4611 e 1µL do primer 

NVp110 ressuspendidos na concentração de 10µM e 7,5µL de água livre de nucleases 

(DEPC), totalizando 25µL. As condições de termociclagem foram: 94ºC por 2 min e 40 ciclos 

consistindo de: 94°C por 30s, 48°C por 90s, 68ºC por 1 min, com uma etapa final de 10 min a 

68°C e extensão infinita a 4ºC. A segunda reação foi realizada com os primers (NI e 

NVp110), utilizando o kit GoTaq
®
 Colorless Master Mix 2X (Promega, EUA), segundo as 

recomendações do fabricante objetivando amplificação de um fragmento de 120 pb. Para isso, 

foi adicionado a um microtubo livre de nucleases: 3µL do produto da primeira reação, 12,5µL 

de GoTaq
®
 Colorless Master Mix 2X (Promega, EUA), 1µL do primer NI e 1µL do primer 

NVp110 ressuspendidos na concentração de 10µM e 7,5µL de água livre de nucleases 

(DEPC), totalizando 25µL a fim de amplificar um fragmento de 120 pb usando o mesmo kit 

GoTaqTM Colorless Master Mix 2X (Promega, EUA) de acordo com as recomendações do 
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fabricante o protocolo de termociclagem aplicado (Swift™ MaxPro Thermal Cycler, Esco 

Technologies Inc., EUA), compreendeu: incubação a 94°C por 10 min, 25 ciclos a 94°C por 

30s, 50ºC por 30s e 72°C por 30s, sendo a extensão final dada a 72°C por 10 min, conforme 

descrito por TERIO et al. (2010). 

 

Tabela 5. Primers utilizados nas reações de semi-nested PCR para NoV GII. 

Vírus Primer Orientação Sequência (5’-3’) Produto 

Nov 

NV4611 Senso C(A/T)GCAGC(A/C)CT(A/G/T)GAAATCATGG 
273pb 

NVp110 Antissenso C(A/T/G)AT(C/T)TCATCATCACCATA 

NI Senso GAATTCCATCGCCCACTGGCT 
120pb 

NVp110 Antissenso C(A/T/G)AT(C/T)TCATCATCACCATA 

Fonte: VÁSQUEZ-GARCÍA, 2018. 

   

Os amplicons obtidos foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2,5% 

(NoV) em tampão Tris-Acetato/EDTA (Ácido etilenodiamino tetra-acético) (TAE 1X) 

(Promega, EUA), num volume de 8,0μL por amostra, com um volume de 2,0μL de uma 

solução contendo 10mM Tris-HCl, 10mM EDTA, 0,3% (w/v) de azul de bromofenol e 65% 

(p/v) de sacarose, pH=7,5, (BlueJuiceTM Gel Loading Buffer, Life Technologies, EUA). 

Após, o gel foi submetido à coloração em solução de SYBR™ Gold nucleic acid gel stain 

(Life Technologies, EUA), durante 40 min. Então, o gel foi observado à luz UV 

(Ultravioleta), utilizando-se sistema de fotodocumentação L-Pix ST e software L-Pix Image 

(Loccus Biotecnologia, Brasil). O tamanho dos amplicons foi determinado pela comparação 

do padrão de migração eletroforética de um marcador de peso molecular de 100pb (GE 

Healthcare, EUA). As amostras seriam consideradas positivas quando apresentassem 213pb 

no gel de eletroforese. 

Houve a necessidade de realizar modificações no protocolo original para fazer novos 

testes com o objetivo de sucesso na reação. As alterações estão expressas na Tabela 6.  
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Tabela 6. Modificações de PCR realizadas no protocolo de VÁSQUEZ-GARCÍA (2018). 

 Quantidade 

de ciclos Protocolo 

original 

1ª 

modificação 

2ª 

modificação 

3ª 

modificação 

4ª 

modificação 

5ª 

modificação 

6ª 

modificação 

7ª 

modificação 

1
ª 

et
ap

a 

Ciclo de 

desnaturação 1 
94ºC / 

2min 
95ºC / 3min 95ºC / 3min 94ºC / 3min 94ºC / 3min 93ºC / 3min 94ºC / 3min 95ºC / 3min 

Desnaturação 

40 

94ºC / 

30s 
95ºC / 30s 95ºC / 30s 93ºC / 30s 

95ºC /  

30s 
93ºC / 30s 94ºC / 30s 95ºC / 30s 

Anelamento 
48ºC / 

90s 
50ºC / 90s 52ºC / 90s 54ºC / 90s 

53ºC /  

90s 
48ºC / 90s 55ºC / 90s 55ºC / 90s 

Extensão 
68ºC / 

60s 
72ºC / 60s 70ºC / 60s 70ºC / 60s 

72ºC /  

60s 
72ºC / 60s 72ºC / 60s 72ºC / 60s 

Extensão 

final 
1 

68ºC / 

10min 
72ºC / 7min 72ºC / 7min 72ºC / 7min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

Extensão 

infinita 
1 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 

2
ª 

et
ap

a 

Ciclo de 

desnaturação 
1 

94ºC / 

10min 

94ºC / 

10min 

94ºC / 

10min 

94ºC / 

10min 

94ºC / 

10min 

93ºC / 

10min 

94ºC / 

10min 

95ºC / 

10min 

Desnaturação 

25 

94ºC / 

30s 
94ºC / 30s 96ºC / 30s 94ºC / 30s 

95ºC /  

60s 
93ºC / 60s 94ºC / 60s 95ºC / 60s 

Anelamento 
50ºC / 

90s 
55ºC / 30s 56ºC / 30s 57ºC / 30s 

58ºC /  

30s 
50ºC / 30s 54ºC / 30s 49ºC / 30s 

Extensão 
72ºC / 

60s 
72ºC / 30s 72ºC / 30s 72ºC / 30s 

72ºC /  

30s 
72ºC / 30s 72ºC / 30s 72ºC / 30s 

Extensão 

final 
1 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

Extensão 

infinita 
1 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.5.3.2 PCR: Método FUMIAN et al (2009). 

Para detecção do NoV foi realizada a reação de PCR utilizado por FUMIAN et al 

(2009), específica para o genogrupo II. A reação foi realizada em uma etapa utilizando os 

primers Mon 431 (+) e Mon 433 (-) (Tabela 7) adicionando a um microtubo livre de 

nucleases: 3µL do produto da transcrição reversa DNA complementar (cDNA), 12,5µL de 

GoTaq
®
 Colorless Master Mix 2X (Promega, EUA), segundo as recomendações do 

fabricante, 1µL do primer Mon 431 (+)  e 1µL do primer Mon 433 (-)  ressuspendidos na 

concentração de 10µM e 7,5µL de água livre de nucleases (DEPC), totalizando 25µL, 

objetivando amplificação de um fragmento de 98 pb. As condições de termociclagem foram: 

94ºC por 3 min e 40 ciclos consistindo de: 94°C por 30s, 50°C por 30s, 72ºC por 1 min, com 

uma etapa final de 10 min a 72°C e extensão infinita a 4ºC. 
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Tabela 7. Primers utilizados nas reações de PCR e para NoV. 

Fonte: Fumian et al, 2009. 

 

Os amplicons obtidos foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2,5% 

(NoV) em tampão Tris-Acetato/EDTA (TAE 1X) (Promega, EUA), num volume de 8,0 μL 

por amostra, com um volume de 2,0 μL de uma solução contendo 10mM Tris-HCl, 10mM 

EDTA, 0,3% (w/v) de azul de bromofenol e 65% (p/v) de sacarose, pH=7,5, (BlueJuiceTM 

Gel Loading Buffer, Life Technologies, EUA). Após, o gel foi submetido à coloração em 

solução de SYBR™ Gold nucleic acid gel stain (Life Technologies, EUA), durante 40 min. 

Então, o gel foi observado à luz UV, utilizando-se sistema de fotodocumentação L-Pix ST e 

software L-Pix Image (Loccus Biotecnologia, Brasil). O tamanho dos amplicons foi 

determinado pela comparação do padrão de migração eletroforética de um marcador de peso 

molecular de 100pb (GE Healthcare, EUA). 

Houve a necessidade de realizar modificações no protocolo original para fazer novos 

testes com o objetivo de sucesso na reação. As alterações estão expressas na Tabela 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciadores 

(polaridade) 
Sequência (5’-3’) 

Posição do 

genoma (nt) 

Mon 431 (+) TGG ACI AGR GGI CCY AAY CA 5093-5114 

Mon 433 (-) GGA YCT CAT CCA YCT GAA CAT 5285-5305 
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Tabela 8. Modificações de PCR realizadas no protocolo de FUMIAN et al (2009). 

 

Quantidade 

de ciclos 

Protocolo 

original 

1ª 

modificação 

2ª 

modificação 

3ª 

modificação 

4ª 

modificação 

5ª 

modificação 

6ª 

modificação 

7ª 

modificação 

8ª 

modificação 

E
ta

p
a 

ú
n

ic
a 

Ciclo de 

desnaturação 
1 

94ºC / 

3min 

94ºC / 

3min 

95ºC / 

3min 

95ºC / 

3min 

94ºC / 

3min 

94ºC / 

3min 

94ºC / 

3min 

95ºC / 

3min 

95ºC / 

3min 

Desnaturação 

40 

94ºC / 

30s 

94ºC / 

90s 

94ºC / 

30s 

95ºC / 

30s 

94ºC / 

30s 

94ºC / 

30s 

94ºC / 

30s 

95ºC / 

30s 
95ºC / 30s 

Anelamento 
50ºC / 

30s 

51ºC / 

90s 

52ºC / 

90s 

53ºC / 

90s 

54ºC / 

90s 

55ºC / 

90s 

56ºC / 

90s 

57ºC / 

90s 
58ºC / 90s 

Extensão 
72ºC / 

60s 

60ºC / 

30s 

72ºC / 

30s 

60ºC / 

30s 

72ºC / 

30s 

60ºC / 

30s 
72ºC / 30 

60ºC / 

30s 
60ºC / 30s 

Extensão final 1 
72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

Extensão 

infinita 
1 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.5.3.3 PCR: Método JOTHIKUMAR et al (2005). 

Para detecção do NoV foi realizada a reação de PCR utilizado por JOTHIKUMAR et al 

(2005), específica para o genogrupo II. A reação foi realizada em uma etapa utilizando os primers 

JJV2F (+) e COG2R (-) (Tabela 9) adicionando a um microtubo livre de nucleases: 3µL do 

produto da transcrição reversa DNA complementar (cDNA), 12,5µL de GoTaq
®

 Colorless 

Master Mix 2X (Promega, EUA), segundo as recomendações do fabricante, 1µL do primer 

JJV2F (+)  e 1µL do primer COG2R (-)  ressuspendidos na concentração de 10µM e 7,5µL de 

água livre de nucleases (DEPC), totalizando 25µL, objetivando amplificação de um fragmento 

de 89 pb. As condições de termociclagem foram: 95ºC por 3 min e 45 ciclos consistindo de: 94°C 

por 10s, 55°C por 20s, 72ºC por 15s, com uma etapa final de 10 min a 72°C e extensão infinita a 

4ºC. 

 

Tabela 9. Primers utilizados nas reações de PCR e para NoV. 

Fonte: Jothikumar et al, 2005. 

 

  

 

Iniciadores 

(polaridade) 
Sequência (5’-3’) 

Posição do 

genoma (nt) 

JJV2F (+) CAA GAG TCA ATG TTT AGG TGG ATG AG 5003–5028 

COG2R (-) TCG ACG CCA TCT TCA TTC ACA 5100–5080 
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Os amplicons obtidos foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2,5% (NoV) 

em tampão Tris-Acetato/EDTA (TAE 1X) (Promega, EUA), num volume de 8,0 μL por amostra, 

com um volume de 2,0 μL de uma solução contendo 10mM Tris-HCl, 10mM EDTA, 0,3% (w/v) 

de azul de bromofenol e 65% (p/v) de sacarose, pH=7,5, (BlueJuiceTM Gel Loading Buffer, Life 

Technologies, EUA). Após, o gel foi submetido à coloração em solução de SYBR™ Gold nucleic 

acid gel stain (Life Technologies, EUA), durante 40 min. Então, o gel foi observado à luz UV, 

utilizando-se sistema de fotodocumentação L-Pix ST e software L-Pix Image (Loccus 

Biotecnologia, Brasil). O tamanho dos amplicons foi determinado pela comparação do padrão de 

migração eletroforética de um marcador de peso molecular de 50pb (GE Healthcare, EUA). 

Houve a necessidade de realizar modificações no protocolo original para fazer novos 

testes com o objetivo de sucesso na reação. As alterações estão expressas na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Modificações de PCR realizadas no protocolo de JOTHIKUMAR et al (2005). 

 
Quantidade 

de ciclos 

Protocolo 

original 

1ª 

modificação 

2ª 

modificação 

3ª 

modificação 

4ª 

modificação 

5ª 

modificação 

6ª 

modificação 

7ª 

modificação 

E
ta

p
a 

ú
n

ic
a 

Ciclo de 

desnaturação 
1 

95ºC / 

2min 

95ºC / 

2min 

95ºC / 

2min 

94ºC / 

2min 

95ºC / 

2min 

95ºC / 

2min 

95ºC / 

2min 

95ºC / 

2min 

Desnaturação 

45 

94ºC / 

10s 
94ºC / 15s 

95ºC / 

20s 
94ºC / 25s 95ºC / 25s 95ºC / 30s 94ºC / 20s 94ºC / 20s 

Anelamento 
55ºC / 

20s 
55ºC / 35s 

56ºC / 

40s 
57ºC / 45s 54ºC / 35s 58ºC / 25s 55ºC / 30s 52ºC / 30s 

Extensão 
72ºC / 

15s 
72ºC / 25s 

72ºC / 

30s 
72ºC / 30s 72ºC / 30s 72ºC 30s 72ºC / 30s 72ºC / 30s 

Extensão final 1 
72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

72ºC / 

10min 

Extensão 

infinita 
1 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 4ºC 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.6 Suscetibilidade dos isolados a sanitizantes 

As amostras positivas de Salmonella foram analisadas pela metodologia ISO 

6579:2007, descrita por SILVA et al. (2010). As amostras positivas de E. coli foram isoladas, 

fundamentando-se no método AOAC 991.14, 998.08, igualmente descrito por SILVA et al. 

(2010).  

As bactérias isoladas foram testadas quanto à suscetibilidade a agentes sanitizantes. 

Foram avaliados dois sanitizantes: solução de ácido peracético (77240, Sigma-Aldrich) e 
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hipoclorito de sódio (425044, Sigma-Aldrich). 

Todos os isolados foram avaliados em duplicata para determinar a suscetibilidade in 

vitro aos sanitizantes. Para cada isolado, foram incluídos um controle negativo (meio de 

cultura e sanitizante) e um controle positivo (meio de cultura e cepa padrão do micorganismo 

testado). A CIM (Concentração Inibitória Mínima) foi determinada como a menor 

concentração de um agente sanitizante que impediu o crescimento visível dos microrganismos 

(NCCLS - National Committee for Clinical Laboratory Standards, 2000). 

A análise de sobrevivência foi utilizada para determinar se os sanitizantes possuem 

CIM diferentes. As diferentes concentrações de sanitizantes testadas foram utilizadas como 

variável de tempo na análise de sobrevivência. A inibição do crescimento do microrganismo 

foi utilizada como o evento, e os isolados que tiveram crescimento na maior concentração 

testada foram definidos como não inibidos. As curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier se 

basearam em três períodos de incubação (24, 48 e 72 h) para ácido peracético e hipoclorito de 

sódio, e a hipótese nula de nenhuma diferença na sobrevivência (concentração na inibição) foi 

testada via log-rank e teste de Wilcoxon (GONÇALVES et  al, 2015). 

 

5.6.1 Caldo nutriente  

O caldo nutriente foi preparado de acordo com as orientações do fabricante. Foram 

utilizados 24 tubos e a eles pipetados 9,95mL de solução, abrangendo também o controle 

positivo. Para o controle negativo acrescentaram-se 5mL de caldo nutriente. A água destilada 

(que foi utilizada no preparo da solução de hipoclorito de sódio e ácido peracético) e os tubos 

passaram pelo processo de autoclavagem. 

 

5.6.2 Preparo das soluções sanitizantes 

As concentrações dos sanitizantes foram obedecidas com o objetivo de calcular os 

volumes a serem prevalecidos (Figuras 2 e 3).  
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Figura 2. Estrutura da diluição ordenada e concentrações de hipoclorito de sódio 

avaliadas. 

. 

Fonte: TAMANAHA, 2020. 

 

Figura 3. Estrutura da diluição ordenada e concentrações de ácido peracético avaliadas. 

 

Fonte: TAMANAHA, 2020. 
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5.6.3 Preparo da solução de E.coli 

As cepas isoladas de E.coli passaram pelo processo de descongelamento e 

homogeneização. Foi preparado um tubo contendo 10mL de caldo nutriente e foram 

transferidos 100µL do isolado para o tubo, atentando sempre para permanecer próximo do 

bico de Bunsen ligado. A bactéria foi incubada sob temperatura de 37ºC pelo período 24h 

para após esse tempo, ser reativada. 

Prontamente passado o tempo de incubação, examinou-se se houve a turvação da 

solução, o que, nesse caso, há indicativo de crescimento da bactéria. Foi realizada então, a 

leitura da absorbância no espectrofotômetro da marca Femto, modelo CIRRUS 80MB. Para 

este fim, foi adicionado 1mL do isolado em uma cubeta de quartzo e 1mL do branco (caldo 

nutriente) em outra cubeta. Para que a concentração inicial da cepa de E.coli seja 1 x 10
8
 

UFC/mL, a leitura da absorbância deve estar com valores entre 0,08 – 0,10 (NCCLS, 2000). 

Por fim, foi preparada uma solução de 2mL de E. coli em um microtubo, onde a diferença dos 

volumes foi a quantidade de caldo nutriente a ser completada. 

NCCLS (2000) indica que, para a elaboração do inóculo em testes de diluição em 

caldo, o tubo de ensaio deve conter 5 x 10
5
 UFC/mL do mesmo. Compreendendo que a 

suspensão McFarland 0,5 representa 1 x 10
8
 UFC/mL de concentração inicial, foi optado pelo 

preparo de 10mL de solução final total para cada tubo.  

Para o preparo do controle positivo foi acrescentado 9,95mL de caldo nutriente e 50µL 

de bactéria, e no controle negativo foi acrescentado 5mL de caldo nutriente e 5mL de 

sanitizante (Figuras 2 e 3). 

 

5.6.4 Preparo da solução de Salmonella 

Para a preparação da solução de Salmonella, foi seguido o mesmo protocolo que a 

preparação de solução de E.coli, alterando apenas no momento da incubação, que foi utilizado 

uma temperatura de 41,5°C pelo período de 24 horas. 

 

5.6.5 Leituras  

Posteriormente à incubação, foram realizadas três leituras, após 24h, 48h e 72 h, onde 

foi verificada a concentração mínima inibitória por meio da turbidez (NCCLS, 2000). 

Diluições que não acusaram crescimento foram interpretadas como inibidoras (MARQUES et 

al., 2010). 

Para ratificar se as diluições evitaram o crescimento dos microrganismos, foram 

inoculados 100μL de cada diluição inibidora em ágar nutriente. Se houvesse crescimento no 



58 
 

ágar, denota-se que a concentração de sanitizante não foi suficientemente bactericida, sendo 

somente bacteriostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Salmonella sp. 

Na Tabela 11 encontram-se os resultados obtidos nas análises de Salmonella sp. em 

vegetais folhosos. Os resultados demonstraram que houve presença de Salmonella sp. em 

apenas duas amostras analisadas, sendo uma de alface convencional e uma de rúcula 

convencional. Sendo assim, das 300 amostras analisadas de hortaliças, 0,66% foram positivas 

para Salmonella sp., estando em desacordo com a legislação, que preconiza ausência de 

Salmonella sp. em 25g de amostra para hortaliças in natura (BRASIL, 2019).  

 

Tabela 11. Detecção de Salmonella sp. em vegetais folhosos convencionais e orgânicos. 

Vegetal n Presença* (n) Ausência* (n) 

Alface convencional 50 1 49 

Alface orgânica certificada 50 0 50 

Alface orgânica não certificada 50 0 50 

Rúcula convencional 50 1 49 

Rúcula orgânica certificada 50 0 50 

Rúcula orgânica não certificada 50 0 50 

* Presença ou ausência em 25 gramas. n: número. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

A Figura 4 mostra uma placa com crescimento de colônias de Salmonella em meio 

XLD, indicadas pela coloração preta, obtidas de amostra de rúcula convencional. 
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Figura 4. Placa com crescimento de colônias de Salmonella em meio XLD, indicadas pela 

coloração preta, obtidas de amostra de rúcula convencional.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 12 estão expostos os resultados de suscetibilidade das cepas de Salmonella 

que foram isoladas de alfaces convencionais e na Tabela 13, da rúcula convencional. A 

concentração inibitória mínima de hipoclorito de sódio foi de 7,8125 g/L e para o ácido 

peracético, os resultados abrangeram valores entre 0,600 e 2,344 g/L. 

 

 

Tabela 12. Suscetibilidade a sanitizantes das cepas de Salmonella isoladas de alface 

convencional. 

Vegetal 

Hipoclorito de sódio Ácido peracético 

CIM (g/L)  Efeito CIM (g/L)  Efeito 

Alface convencional 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 

7,8125 

7,8125 

7,8125 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

1,172 

0,600 / 2,344 

0,600 / 1,172 

1,172 / 2,344 

BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

CIM: concentração inibitória mínima. BST: bacteriostático. BCD: bactericida. 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 13. Suscetibilidade a sanitizantes das cepas de Salmonella isoladas de rúcula 

convencional. 

Vegetal 

Hipoclorito de sódio Ácido peracético 

CIM (g/L)  Efeito CIM (g/L)  Efeito 

Rúcula convencional 
7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD 0,600 / 1,172 BST / BCD 

CIM: concentração inibitória mínima. BST: bacteriostático. BCD: bactericida. 

Fonte: Autoria própria. 

 

6.2 Escherichia coli 

Os resultados para Escherichia coli demonstraram que houve a presença em 108 

amostras (36%), sendo que 13 foram de alface de cultivo em sistema convencional, 21 em 

alface orgânica com certificação, 23 em alface orgânica sem certificação, 15 em rúcula 

convencional, 19 em rúcula orgânica certificada e 17 em rúcula orgânica não certificada 

(Tabela 14). As amostras consideradas positivas tiveram sua confirmação pela presença de 

pontos nas cores azul e/ou roxo na placa utilizada (Figura 5). A legislação brasileira 

(BRASIL, 2019) indica os limites de m=10
2
 UFC/g e m=10

3 
UFC/g, com n=5 e c=1 para E. 

coli em hortaliças in natura. Assim, podemos observar que foram encontrados níveis 

máximos próximos ao limite superior (Tabela 15). 
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Figura 5. Placas com crescimento de colônias de E.coli em meio Petrifilm
TM

 E.coli Count 

Plate (3M Microbiology Products), indicadas pela presença de pontos nas cores azul e/ou 

roxo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 14. Detecção de E.coli em vegetais folhosos convencionais e orgânicos. 

Vegetal n Presença* (n) Ausência* (n) 

Alface convencional 50 13 37 

Alface orgânica certificada 50 21 29 

Alface orgânica não certificada 50 23 27 

Rúcula convencional 50 15 35 

Rúcula orgânica certificada 50 19 31 

Rúcula orgânica não certificada 50 17 33 

*Presença em 25 gramas. n: número. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 15. Contagem de E.coli em vegetais folhosos convencionais e orgânicos. 

Vegetal n 
Mínimo 

(UFC/g) 

Máximo 

(UFC/g) 

Média 

(UFC/g) 

Alface convencional 50 < 10 (est) 2,0 x 10
3 

 9,0 x 10
2 

Alface orgânica certificada 50 < 10 (est) 1,6 x 10
3
 7,0 x 10

2
 

Alface orgânica não certificada 50 < 10 (est) 1,7 x 10
3
 6,0 x 10

2
 

Rúcula convencional 50 < 10 (est) 3,2 x 10
3
 1,2 x 10

3
 

Rúcula orgânica certificada 50 < 10 (est) 2,4 x 10
3
 7,0 x 10

2
 

Rúcula orgânica não certificada 50 < 10 (est) 2,1 x 10
3
 7,5 x 10

2
 

UFC/g: unidades formadoras de colônias por grama. Est: estimado. 

Fonte: Autoria própria. 
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Na Tabela 16 observam-se os elementos referentes à suscetibilidade das cepas de 

E.coli isoladas das amostras de alface convencionais e orgânicas avaliadas, e na Tabela 17 

estão demonstrados os resultados de suscetibilidade das cepas de E.coli isoladas das amostras 

de rúcula convencionais e orgânicas analisadas.  

Observou-se que as concentrações inibitórias mínimas de hipoclorito de sódio que 

bloquearam o desenvolvimento da E.coli abrangeram níveis entre 3,906 g/L a 62,50 g/L, ao 

passo que para o ácido peracético, os valores tiveram variação entre 0,29 g/L a 9,375 g/L.  

 

Tabela 16. Suscetibilidade a sanitizantes das cepas de E.coli isoladas de alfaces 

convencionais e orgânicas. 

Vegetal 

Hipoclorito de sódio Ácido peracético 

CIM (g/L)  Efeito CIM (g/L)  Efeito 

Alface convencional 

7,8125 BCD 1,172 / 4,688 BST / BCD 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 

15,625 

31,25 

31,25 

15,625 

31,25 

31,25 

15,625 

3,90625 / 7,8125 

3,90625 

15,625 

15,625 

31,25 

31,25 

31,25 

15,625 

15,625 

31,25 

31,25 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BST / BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

0,29 / 0,600 

2,344 / 4,6875 

4,6875 

2,344 

9,375 

9,375 

9,375 

4,6875 / 9,375 

4,6875 

4,6875 

1,172 / 4,6875 

2,344 / 4,6875 

2,344 / 4,6875 

2,344 / 4,6875 

1,172 / 2,344 

2,344 / 4,6875 

2,344 / 4,6875 

2,344 / 4,6875 

2,344 / 4,6875 

BST / BCD 

BST / BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BST / BCD 

BCD 

BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

Alface orgânica certificada 

7,8125 BCD 0,600 / 1,172 BST / BCD 

7,8125 BCD 0,600 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD - - 
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7,8125 BCD 1,172 BCD 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 4,688 BST / BCD 

31,250 BCD 1,172 / 4,688 BST / BCD 

15,625 

31,25 

15,625 

15,625 

31,25 

31,25 

7,8125 

31,25 

15,625 

31,25 

31,25 

15,625 

31,25 

15,625 

31,25 

15,625 

15,625 

15,625 

31,25 

15,625 

31,25 

15,625 

31,25 

15,625 

15,625 

15,625 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

1,172 / 2,344 

4,6875 / 9,375 

2,344 / 4,688 

1,172 / 2,344 

2,344 / 4,688 

4,6875 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

9,375 

4,6875 / 9,375 

4,6875 / 9,375 

4,6875 / 9,375 

4,6875 

4,6875 

4,6875 

4,6875 

4,6875 

4,6875 / 9,375 

4,6875 

4,6875 

18,75 

37,5 

2,344 / 4,688 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BST / BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BST / BCD 

Alface orgânica não certificada 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

 31,25 BCD 1,172 / 4,6875 BST / BCD 

31,25 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

3,90625 BCD 0,600 BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 2,344 / 4,688 BST / BCD 

15,625 BCD 2,344 / 4,688 BST / BCD 

15,625 BCD 2,344 / 4,688 BST / BCD 

15,625 BCD 2,344 / 4,688 BST / BCD 
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15,635 

31,25 

31,25 

15,625 

3,90625 

15,625 

15,625 

15,625 

15,625 

15,625 

15,625 

15,625 

15,625 

31,25 / 62,5 

15,625 / 31,25 

31,25 

31,25 

62,5 

15,625 

31,25 

15,625 

31,25 

15,625 

15,625 

15,625 

7,8125 

31,25 

15,625 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

1,172 / 2,344 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

1,172 / 2,344 

1,172 / 2,344 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

1,172 / 2,344 

1,172 / 4,6875 

1,172 / 2,344 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

1,172 / 2,344 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

2,344 / 4,688 

1,172 / 4,6875 

4,6875 / 9,375 

4,6875 

9,375 

4,6875 

4,6875 / 9,375 

4,6875 

1,172 / 4,6875 

2,344 / 4,688 

1,172 / 4,6875 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BST / BCD 

BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

CIM: concentração inibitória mínima. BST: bacteriostático. BCD: bactericida. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 17. Suscetibilidade a sanitizantes das cepas de E.coli isoladas de rúculas 

convencionais e orgânicas. 

Vegetal 

Hipoclorito de sódio Ácido peracético 

CIM (g/L)  Efeito CIM (g/L)  Efeito 

Rúcula convencional 

3,906 BCD - - 

7,8125 BCD - - 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 2,344 BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

31,25 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

31,25 BCD 1,172 / 4,688 BST / BCD 
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15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 9,375 BCD 

15,625 BCD 9,375 BCD 

15,625 

31,25 

31,25 

15,625 

15,625 

15,625 

15,625 

15,625 

31,25 

31,25 

15,625 

31,25 

31,25 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

9,375 

9,375 

9,375 

4,6875 / 9,375 

1,172 / 2,344 

2,344 / 4,6875 

1,172 / 2,344 

1,172 / 4,6875 

1,172 / 4,6875 

2,344 / 4,6875 

1,172 / 4,6875 

1,172 / 4,6875 

1,172 / 2,344 

BCD 

BCD 

BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

Rúcula orgânica certificada 

7,8125 BCD 0,600 / 1,172 BST / BCD 

7,8125 BCD 1,172 BCD 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 2,344 BCD 

15,625 BCD 9,375 BCD 

15,625 BCD 2,344 BCD 

31,25 BCD 1,172 / 4,688 BST / BCD 

31,25 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD 0,600 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 

31,25 

15,625 

31,25 

15,625 

31,25 

15,625 

31,25 

62,5 

31,25 

31,25 

15,625 

31,25 

15,625 

31,25 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

1,172 / 2,344 

4,688 / 9,375 

4,688 

4,688 / 9,375 

2,344 / 4,6875 

9,375 

4,6875 

2,344 / 4,6875 

2,344 / 4,6875 

2,344 / 4,6875 

1,172 / 4,688 

1,172 / 4,688 

2,344 / 4,6875 

1,172 / 4,688 

2,344 / 4,6875 

BST / BCD 

BST / BCD 

BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BCD 

BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 

BST / BCD 
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15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

Rúcula orgânica não certificada 

15,625 BCD 1,172 BCD 

7,8125 BCD 0,600 BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 BCD 

15,625 BCD 1,172 BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 / 15,625 BST / BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 2,344 BCD 

7,8125 BCD 0,600 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 0,600 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 4,688 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 2,344 / 4,688 BST / BCD 

7,8125 BCD 0,600 BCD 

31,25 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD 0,600 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

7,8125 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 0,600 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 0,600 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

31,25 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 1,172 / 2,344 BST / BCD 

15,625 BCD 9,375 BCD 

15,625 BCD 4,688 BCD 

31,25 

15,625 

31,25 

15,625 

31,25 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

9,375 

2,344 / 4,688 

9,375 

9,375 

9,375 

BCD 

BST / BCD 

BCD 

BCD 

BCD 

CIM: concentração inibitória mínima. BST: bacteriostático. BCD: bactericida. 

Fonte: Autoria própria. 

 

6.3 Comparação da suscetibilidade dos isolados de Salmonella sp. aos 

sanitizantes 

Os dados obtidos foram analisados de acordo com o teste de Wilcoxon para dados de 

censura intervalar (FAY; SHAW, 2010) do pacote interval do software R versão 4.0.2, com o 

objetivo de avaliar se havia diferença acerca das concentrações de sanitizantes e as hortaliças 

e entre o cultivo para diferentes tempos de incubação.  
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O crescimento de Salmonella sp. não se fez presente nas amostras de cultivos 

orgânicos, por isso, a comparação foi feita somente entre as hortaliças para cada sanitizante e 

em diferentes tempos de incubação. Na Tabela 18 estão demonstrados os p-valores do teste de 

Wilcoxon para dados com censura intervalar. 

 

Tabela 18. Teste de Wilcoxon comparativo entre as curvas das hortaliças de cultivo 

convencional em diferentes tempos de incubação para Salmonella sp. 

 

Hipótese nula Sanitizante Tempo p-valor 

  
24h 1,000 

 
HS 48h --- 

Alface=Rúcula   72h --- 

  
24h 1,000 

 
AP 48h 1,000 

    72h 1,000 

HS: hipoclorito de sódio / AP: ácido peracético 

Fonte: Autoria própria. 

 

Existem evidências claras de que não há diferença expressiva entre a rúcula e a alface 

de cultivos convencionais em relação à concentração inibitória mínima (g/L) considerando 

tanto o hipoclorito de sódio como o ácido peracético nos distintos tempos de incubação. 

 

6.4 Comparação da suscetibilidade dos isolados de E. coli aos sanitizantes 

Para a E. coli, foram realizadas duas comparações. A primeira comparação foi feita 

comparando as hortaliças para cada sanitizante em diferentes tempos de incubação. Na Tabela 

19 são expressados os p-valores do teste de Wilcoxon para dados com censura intervalar. 
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Tabela 19. Teste de Wilcoxon comparativo entre as curvas das hortaliças de cultivo 

convencional em diferentes tempos de incubação para E.coli. 

 

Hipótese nula Sanitizante Tempo p-valor 

  
24h 0,9183 

 
HS 48h 0,9135 

Alface=Rúcula   72h 0,9780 

  
24h 0,0005 

 
AP 48h 0,0006 

    72h 0,0135 

HS: hipoclorito de sódio / AP: ácido peracético 

Fonte: Autoria própria. 

 

Existem evidências claras de que não há diferença expressiva entre a rúcula e a alface 

independentemente do tipo de cultivo em relação à concentração inibitória mínima (g/L) de 

hipoclorito de sódio nos distintos tempos de incubação. 

Sob outra perspectiva, há diferença expressiva entre a alface e a rúcula, independente 

do sistema de cultivo, em relação à concentração inibitória mínima (g/L) de ácido peracético 

nos distintos tempos de incubação. 

A segunda comparação foi feita entre os tipos de cultivos para cada hortaliça com cada 

um dos sanitizantes em distintos tempos de incubação. Os resultados do teste de comparação 

(hipótese nula: os cultivos não diferem entre si) entre o cultivo de hortaliças está demonstrado 

nas Tabelas 20 a 23. 
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Tabela 20. Teste de comparação de curvas de cultivo de alface para distintos tempos de 

incubação utilizando o sanitizante hipoclorito de sódio. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 20 apresenta-se o teste de hipótese com o objetivo de comparar os 

diferentes tipos de cultivo de alface quando empregado o sanitizante hipoclorito de sódio em 

distintos tempos de incubação. Evidencia-se que não há nenhuma distinção entre os diferentes 

tipos de cultivo de alface em acordo com a concentração inibitória mínima (g/L) de 

hipoclorito de sódio. 

 

Tabela 21. Teste de comparação de curvas de cultivo de alface para distintos tempos de 

incubação utilizando ácido peracético. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 21 foi exposto o teste de hipótese com o objetivo de comparar os diversos 

tipos de cultivo de alface quando foi aplicado o ácido peracético em distintos tempos de 

incubação. De modo semelhante, evidências mostram que não há diferença entre os diferentes 

tipos de cultivo de alface em relação à concentração inibitória mínima (g/L) de ácido 

peracético. 
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Tabela 22. Teste de comparação de curvas de cultivo de rúcula para distintos tempos de 

incubação utilizando hipoclorito de sódio. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os dados da Tabela 22 constituem o teste de hipótese com o objetivo de comparar os 

tipos de cultivo de rúcula, quando empregado o hipoclorito de sódio em distintos tempos de 

incubação. Para os tempos de 48 e 72 horas não há distinção entre os tipos de cultivo de 

rúcula em relação ao CIM (g/L) de hipoclorito de sódio. De outra forma, no tempo de 

incubação por 24 horas, existem evidências de que há diferença entre os tipos de cultivo de 

rúcula. 

 

Tabela 23. Teste de comparação de curvas de cultivo de rúcula para distintos tempos de 

incubação utilizando ácido peracético. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 23 está representando o resultado do teste de hipótese de modo a comparar 

os tipos de cultivo de rúcula quando aplicado o ácido peracético em distintos tempos de 

incubação. Por consequência, evidencia-se que não há nenhuma distinção entre os tipos de 
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cultivo de rúcula em relação ao CIM (g/L) de ácido peracético. 

 

6.5 Norovírus (NoV) Genogrupo II (GII)  

Os resultados para o Norovírus Genogrupo II não foram conclusivos, pois todos os 

testes citados na metodologia deste estudo não puderam ser apreciados conforme o esperado. 

O estudo foi finalizado no processo de eletroforese com gel de agarose, não evoluindo para os 

próximos passos, como por exemplo, o sequenciamento nucleotídeo devido à ausência de 

subsídios que determinassem que as reações de PCR prosperassem. As Figuras de 6 a 11 

mostram as leituras dos géis de agarose de alguns dos testes realizados com amostras e com o 

controle positivo, em que, de acordo com o marcador específico, não foram evidenciadas as 

bandas esperadas conforme consta em literatura. 

 

Figura 6. Teste 1 de eletroforese em gel de agarose pelo método VÁSQUEZ-GARCÍA 

(2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Linhas 1 e 10: marcadores de 100pb; linhas de 2 a 9: amostras submetidas à eletroforese. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

1  2   3   4   5  6   7    8     9   10   
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Figura 7. Teste 1 de eletroforese em gel de agarose pelo método FUMIAN et al (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: primeira linha: marcadores de 100pb; demais linhas: controle positivo submetido à eletroforese.  

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 8. Teste 1 de eletroforese em gel de agarose pelo método JOTHIKUMAR et al 

(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: primeira linha: marcadores de 50pb; demais linhas: controle positivo submetido à eletroforese. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 9. Teste 2 de eletroforese em gel de agarose pelo método JOTHIKUMAR et al 

(2005). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Legenda: primeira linha: marcadores de 50pb; demais linhas: controle positivo submetido à eletroforese. 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 10. Teste 2 de eletroforese em gel de agarose pelo método FUMIAN et al (2009). 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: primeira linha: marcadores de 100pb; demais linhas: controle positivo submetido à eletroforese. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 11. Teste 2 de eletroforese em gel de agarose pelo método VÁSQUEZ-GARCÍA 

(2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: primeira linha: marcadores de 100pb; demais linhas: controle positivo submetido à eletroforese. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

7. DISCUSSÃO 

As doenças de origem alimentar ocorrem através de alimentos contaminados por 

microrganismos e se tornaram uma grande preocupação de saúde pública mundial 

(GAMEIRO, 2021). Além desses alimentos contaminados serem a causa de patologias, eles 

também são responsáveis pela queda na produtividade e consequentemente, pelo declínio no 

capital mundial (FORSYTHE, 2013). 

Os agrotóxicos são produtos químicos que têm como objetivo principal o combate às 

pragas em áreas de cultivo (NASCIMENTO e MELNYK, 2016). Em 2004, o Brasil ocupava 

o 4º lugar no ranking de consumidor de agrotóxicos empregados no cultivo agrícola e em 

2018, passou  para a 1ª posição nesse ranking (FAO, 2018). Pesquisas apontam que alimentos 

cultivados sob o uso de agrotóxicos podem ser submetidos à alteração da composição 

nutricional, acometendo negativamente seu potencial antioxidante (LOPES e 

ALBUQUERQUE, 2021). 

Os alimentos produzidos através da cultura orgânica sofrem um questionamento sobre 

a maior probabilidade de contaminação microbiológica, haja vista, o emprego de dejetos de 

animais como forma alternativa à forma química de adubação (DAROLT, 2003). Todos os 

alimentos devem oferecer condições higiênico-sanitárias aceitáveis para a ingestão humana, 

independente de seu sistema de produção agrícola, com o objetivo de banir o crescimento de 

microrganismos etiológicos de patologias (DEMOLINER et al., 2012). 

Nos dias atuais, a Salmonella e E.coli são as bactérias mais sugeridas como 

responsáveis pelas patologias de origem alimentar e também são as mais indicadas para 

indicadores de qualidade (FARDSANEI et al., 2016).  

A legislação brasileira anteriormente utilizada para estabelecer os padrões 

microbiológicos sanitários para alimentos era a RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001, que 

exigia critérios para coliformes a 45ºC (de origem fecal) e os termotolerantes (BRASIL, 

2001). 

Recentemente, houve uma atualização através da Instrução Normativa nº 60, de 23 de 

dezembro de 2019, que estabelece a lista de padrões microbiológicos para alimentos, sendo 

incluída a E.coli como bactéria a ser considerada nos padrões microbiológicos, além de 

orientar sobre os limites microbiológicos máximos aceitáveis a diferentes tipos de alimentos. 

No caso das hortaliças, a legislação supracitada prevê que a presença de Salmonella sp. seja 

completamente ausente em 25g e de E.coli seja de no máximo 2 x 10
3
 UFC por grama 

(BRASIL, 2019). Frente à atual legislação, este trabalho encontrou presença de Salmonella 

sp. em duas amostras analisadas, estando as mesmas em desacordo com o que a lei estabelece. 
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Em relação à E.coli, todas as amostras de alface ficaram dentro dos limites seguros e todas as 

amostras de rúcula apresentaram concentração acima dos limites máximos permitidos para os 

padrões de segurança baseados nos dados preconizados na Instrução Normativa nº 60. 

De acordo com o trabalho realizado por Lotto (2008), que analisou amostras de alface 

de diferentes propriedades produtoras, concluiu-se que os maiores índices de contaminação 

por Escherichia coli se deram devido à exposição à água contaminada. Um estudo transversal 

foi desenvolvido por Strawn et al. (2013) a fim de determinar as práticas associadas à maior 

propensão de presença de Salmonella e quantificar a frequência deste patógeno em fontes de 

água para irrigação nos Estados Unidos. Foram registradas práticas de manejo para 263 

campos e 600 amostras foram coletadas e analisadas. Salmonella foi detectada em 3,4% das 

amostras e 6,1% dos campos e 4% de água para irrigação e 14% de água para não irrigação. A 

análise demonstrou que o motivo da contaminação pode ser devido à aplicação de estrume 

animal no campo de cultivo. 

Um estudo feito por Becker et al (2019) analisou 189 amostras de hortaliças 

adquiridas na Alemanha, produzidas de forma convencional e orgânica, e foram analisadas 

presença de bactérias patógenas, incluindo Salmonella e E.coli. Os resultados desse estudo 

comprovaram que a E.coli foi detectada em 34 amostras somente provenientes de cultivo no 

método convencional e Salmonella foi detectada em três amostras analisadas, que 

compreendia duas amostras de cultivo convencional e uma de cultivo orgânico, o que não é 

compatível com o presente estudo, que teve como resultados os achados de Salmonella apenas 

em cultivos convencionais e a sua maior parte de achados de E.coli em hortaliças do sistema 

orgânico. Johannessen, Loncarevic e Kruse (2002) fizeram um estudo no qual mercados 

noruegueses foram avaliados a fim de avaliar o perfil bacteriológico de 890 amostras de 

vegetais frescos, que incluía a alface. Foram analisadas diversas bactérias, entre elas, E. coli e 

Salmonella sp. Não foram isoladas nem Salmonella sp. e nem E. coli.  
Quiroz-Santiago et al. (2009) pesquisaram a presença de Salmonella em 1700 vegetais 

na Cidade do México e encontraram amostras positivas em 98 delas. Dessas 98 amostras, 16 

(16,9%) estavam contaminadas com Salmonella sp. Santanna, Franco e Maffei (2020) 

pesquisaram dados brasileiros sobre a detecção de Salmonella sp e concluíram que a grande 

maioria dos dados publicados indica que a prevalência desse patógeno varia de 0,4% a 12,5% 

em produtos frescos. 

Estima-se que 95% dos casos de infecções por Salmonella tenha origem por ingestão 

de alimentos contaminados, principalmente hortifrutigranjeiros que ocorrem desde o ano de 

1990. As possíveis fontes de contaminação podem ser na produção, pré-colheita ou pós-
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colheita e se torna mais difícil de eliminar já que a maioria é consumida crua (FATICA; 

SCHNEIDER, 2011). 

Um recente estudo desenvolvido na África do Sul analisou 545 amostras de vegetais, 

sendo a alface avaliada para prevalência de E.coli e Salmonella. Dessas amostras analisadas, 

14,86% apresentaram E.coli, e Salmonella não foi encontrada (RICHTER et al, 2020). A 

qualidade microbiológica e segurança dos alimentos frescos também foram avaliadas na 

Coreia do Sul, onde o número amostral foi de 360 frutas e vegetais. Foram encontradas três 

amostras de alface contaminadas por E. coli e nenhuma por Salmonella sp. (TANGO et al, 

2018). 

Uma meta-análise avaliou em 1296 artigos, a prevalência de Salmonella sp. e E.coli 

em alface utilizando dos dados mundiais disponíveis. Ainda que apenas um artigo tenha 

relatado a presença de E. coli O157:H7, vários outros indicaram a presença de outros tipos de 

E. coli. Já para Salmonella sp., 31 artigos publicados entre 1976 e 2017 foram encontrados 

(ELIAS; NORONHA; TONDO, 2019). Outro estudo compilou 3463 citações em uma revisão 

sistemática acerca dos fatores de risco para a contaminação de frutas e hortaliças com 

bactérias patógenas, entre elas E. coli e Salmonella. Dos estudos levantados, a maioria foi 

feita com folhas verdes e tomates. Os maiores motivos expostos nesses estudos como 

justificativa dessa contaminação envolveram fatores relacionados a produção, água e solo, 

aplicação de esterco animal, irrigação com água contaminada e condições ecológicas (PARK 

et al, 2012). 
 

Maffei et al. (2019) reuniram informações acerca de práticas agrícolas usadas em 

cultivos de alface orgânica associadas às características microbiológicas em São Paulo. Foi 

aplicado um questionário em dez fazendas e 200 unidades de alface foram coletadas e 

submetidas à análise de presença de E. coli e Salmonella sp. As fazendas, em sua maioria, 

utilizavam como fertilizante o esterco de galinha. A E.coli foi encontrada em 56 (28%) das 

amostras e Salmonella sp. foi detectada em 2 (1%) das amostras. Oliveira et al. (2010) 

realizaram outro estudo abrangendo 18 fazendas produtoras de alface na Espanha com o 

objetivo de avaliar patógenos em 72 pés de alface, entre eles E. coli e Salmonella sp. Cepas de 

E. coli foram encontradas em 22,2% das alfaces orgânicas e Salmonella sp não foram 

encontradas em nenhuma das amostras analisadas. 

Entre 1973 e 2012 foram revisados dados do CDC sobre surtos relacionados à vegetais 

folhosos. Durante o período de estudo, 606 surtos foram associados a esses alimentos, com 

20.003 doenças associadas, 1030 hospitalizações e 19 mortes foram descritas. Os patógenos 
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mais frequentes associados foram o Norovírus (55% dos surtos com causa confirmada), E.coli 

(18%) e Salmonella (11%). Esses surtos foram atribuídos, em sua maioria, à comida 

preparada em restaurantes tipo buffet (85%) (HERMAN; HALL; GOULD, 2015). 

Na Dinamarca, um estudo piloto foi realizado com o objetivo de avaliar a presença de 

E. coli proveniente de fertilizantes de esterco animal aplicado antes do plantio de alfaces. Um 

total de 147 amostras foram coletadas em três locais diferentes de produção e E. coli foi 

encontrada em 45% (66) das amostras (JENSEN et al, 2013). 

As investigações epidemiológicas de surtos de gastroenterite eram um pouco difíceis 

pela ausência de metodologias eficientes para a detecção viral. A partir da década de 90, 

houve evolução nos estudos e a disponibilidade de metodologias foi aumentando. Ainda 

assim, a grande maioria dos países, ainda não possui um sistema de vigilância para 

identificação e tratamento dessas infecções virais que são transmitidas por alimentos 

contaminados, que está cada dia mais exigida pelos sistemas de vigilância epidemiológica 

(FUMIAN, 2009). 

Um estudo brasileiro avaliou a contaminação microbiológica de alfaces objetivando 

investigar a presença de Norovírus Genogrupo II, Salmonella sp e E.coli. Foram processadas 

90 amostras de alfaces, divididas em frescas, minimamente processadas e cruas prontas para 

comer. Norovírus Genogrupo II e Salmonella sp. não foram detectados e E. coli foi detectado 

em 70% das amostras (BRANDÃO et al, 2014). 

Loutreul et al. (2014) avaliaram a prevalência de Norovírus Genogrupo II em 493 

amostras de frutas vermelhas, vegetais folhosos verdes e moluscos. Para alfaces e frutas 

vermelhas, o resultado foi positivo para 0,5% das amostras e para moluscos, de 14,4%. Cook, 

Williams e Dagostino (2019) analisaram dados acerca da contaminação com Norovírus em 

hortaliças e frutas vermelhas no Reino Unido. Foram analisadas, no geral, 1152 amostras e de 

568 amostras de alface, 30 foram positivas para Norovírus. 

No Brasil, foi feita uma análise em uma área produtora de alfaces, para presença de 

Norovírus. Os vírus foram concentrados utilizando método de adsorção-eluição e detectados 

por reação em cadeia de polimerase quantitativa (qPCR). Norovírus foi detectado em 8,33% 

em amostras de água e alface (WERNECK et al, 2017).  

Foi desenvolvida uma pesquisa com um modelo de transporte dinâmico para fazer o 

rastreamento de Norovírus desde a água de irrigação até a raiz de alfaces (hidropônicas e de 

solo) durante o período de crescimento. Os resultados mostraram que a alface hidropônica 

apresenta um maior risco de presença de Norovírus do que a cultivada em solo, porém em 

ambos os casos, o risco não atendeu ao preconizado e estabelecido pela EPA (Agência de 
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Proteção Ambiental dos Estados Unidos) e pela OMS (Organização Mundial de Saúde). A 

análise revelou, ainda, que o tempo de colheita e tempo de irrigação influenciam as cargas 

virais em alface (CHANDRASEKARAN; JIANG, 2018). Outro estudo caracterizou a 

concentração e remoção de Norovírus Genogrupo II em águas residuais em duas estações de 

água do norte da Espanha a fim de desenvolver uma avaliação de risco microbiano para 

gastroenterite viral ocasionada por Norovírus Genogrupo II associada à ingestão de alface 

irrigada com água desses efluentes. Os resultados mostraram que a carga da doença por 

Norovírus Genogrupo II foi maior que a recomendação da OMS (GONZALES-

GUSTAVSON et al, 2019). 

Uma pesquisa foi realizada mediante base de dados até 2016 sobre surtos virais 

ligados a produtos frescos. Foram encontrados 152 surtos, a maioria deles na Europa e 

América do Norte e um grande número de surtos foi localizado na Dinamarca e Finlândia. Os 

patógenos virais mais encontrados foram Norovírus (48,7%) e vírus da hepatite A (46,1%) e 

os alimentos mais frequentemente envolvidos nesses surtos eram os produtos frescos 

(CHATZIPRODROMIDOU et al, 2018). O aumento dos surtos de vírus transmitidos por 

alimentos culminou, em uma pesquisa australiana, a necessidade de compilar informações 

para desenvolver estratégias de gestão de risco. Durante 2013 e 2014 foi avaliada a 

prevalência de Norovírus e vírus da hepatite A em folhas verdes, morangos e mirtilos e 

desenvolveu-se um perfil de risco. O vírus da hepatite A foi prevalente em <2% das folhas 

verdes. A prevalência de Norovírus em morangos e mirtilos também foi estimada em <2%, 

enquanto que para as hortaliças a prevalência de Norovírus foi de 2,2%, porém, apesar do fato 

de haver a identificação, ainda que baixa, a detecção resultou em um maior risco associado a 

este patógeno. Nenhuma das folhas verdes foi positivas para E.coli o que pode indicar que é 

um indicador deficiente de risco viral (TOROK et al, 2019). 

Foi desenvolvido um estudo através de um modelo de avaliação quantitativa para 

estimar o risco de doenças causadas por Salmonella em folhas verdes levando em 

consideração risco de infecção, número estimado de doenças e estimativa percentual de 

doenças provenientes da contaminação cruzada, obtendo resultados que chegaram à conclusão 

que quanto maior a concentração de cloro, menor o risco de contrair a doença. Além disso, 

concluiu-se que a concentração de cloro deve sempre ser mantida acima de 10mg/L, com o 

objetivo de reduzir o risco de doenças causadas pelo consumo desses produtos contaminados 

(MAFFEI et al, 2017). 

O hipoclorito de sódio é um dos sanitizantes mais utilizados no Brasil, mas a formação 

de trihalometanos deste sanitizante, que é um composto potencialmente cancerígeno, é uma 
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desvantagem que culminou na busca por métodos alternativos (ÖLMEZ; KRETZSCHMAR, 

2009). O ácido peracético já é bastante usado nos Estados Unidos, devido sua capacidade de 

eficiência semelhante ou até mesmo superior que a do hipoclorito de sódio (SREBERNICH, 

2007). 

Uma meta-análise foi realizada para avaliar os efeitos dos tratamentos sanitizantes em 

vegetais pela presença de Salmonella sp e E.coli O157:H7. Foram analisados 1000 dados que 

indicaram que tanto o tempo quanto a temperatura afetaram as reduções do tratamento 

higienizante. Além disso, foram descobertos produtos sanitizantes como água eletrolisada, 

cloreto de sódio acidificado e gás dióxido de cloro possuíam efeitos bactericidas mais fortes 

(PRADO-SILVA et al, 2015). O dióxido de cloro foi considerado, de acordo com um estudo 

de López-Gálvez et al (2010), uma alternativa ao hipoclorito de sódio para a higienização de 

alfaces minimamente processadas. Experimentos foram feitos para motivar a prevenção da 

contaminação cruzada por E.coli dessas hortaliças e os dados obtidos concluíram que a 

principal função dos sanitizantes é evitar a contaminação cruzada, porém, se a contaminação 

já ocorreu, eles não são tão eficazes. 

Gomes, Machado e Mücke (2011) fizeram um estudo utilizando hipoclorito de sódio e 

estudaram a técnica de higienização de hortaliças cultivadas por método tradicional de 

produção e concluíram que o método amplamente utilizado era de água corrente, depois 

solução de vinagre e por último, água sanitária. O resultado da utilização de vinagre como 

agente sanitizante para hortaliças foi de que 91,6% desses alimentos continuavam 

contaminados com parasitas e após a utilização de água sanitária, eles se mostravam livres dos 

microrganismos. 

Nascimento e Alencar (2014) pesquisaram a ação do hipoclorito de sódio a 1% 

(10g/L) e se mostrou eficaz na higienização de hortaliças como couve, alface, coentro e 

repolho contaminados, apresentando eficácia aproximada de 91,5% para coliformes totais e 

99,9% para os termotolerantes. Entretanto, Bruno e Pinto (2004) concluíram que a melhor 

maneira para minimizar a carga microbiana em salsa e coentro foi imergir durante 20 minutos 

em solução de água sanitária em concentração de 4mg/L, ainda que não tenha sido possível 

eliminar os coliformes entre 35ºC e 45ºC, bolores e leveduras. 

O ácido peracético na concentração de 50, 60, 80 e 100 mg/L foi comparado ao efeito 

do hipoclorito de sódio em concentração de 150mg/L em alfaces minimamente processadas. 

As hortaliças foram submetidas a etapas de pré-enxague, sanitização e enxágue final. Na etapa 

do ácido peracético, a melhor concentração se mostrou em 100mg/L durante 15 minutos e na 

segunda etapa com o hipoclorito de sódio, todos os tratamentos submetidos à sanitização 
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promoveram redução da contagem microbiana (BACHELLI, 2010). Em outro estudo, o ácido 

peracético foi mais eficaz em comparação ao hipoclorito de sódio, onde amostras de cheiro-

verde apresentaram-se dentro dos padrões legais para Salmonella e E.coli, considerando que o 

melhor tratamento para eliminar os microrganismos foi o de 100 ppm durante 15 minutos 

(SREBERNICH, 2007). 
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8. CONCLUSÃO 

A porcentagem de ocorrência de E.coli foi numericamente inferior nas hortaliças 

convencionais quando comparadas às orgânicas, mas não houve diferença entre a ocorrência 

nas hortaliças orgânicas certificadas e não certificadas. Por outro lado, Salmonella sp. foi 

encontrada somente em hortaliças convencionais e, embora a ocorrência tenha sido inferior a 

1%, configura desacordo com a legislação brasileira. Os resultados para detecção de norovírus 

não foram conclusivos e mais estudos são necessários para padronização das metodologias. 

Em relação ao perfil de suscetibilidade a sanitizantes dos isolados bacterianos, pode-se 

concluir que para os isolados de E.coli e Salmonella sp. entre os tipos de cultivos (orgânico e 

convencional) e os tipos de sanitizantes (hipoclorito de sódio e ácido peracético) não houve 

diferenças. Assim, conclui-se que independente da hortaliça ser proveniente de cultura 

orgânica ou convencional, os sanitizantes testados foram efetivos. 
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