
Eneo Alves da Silva Jr, Renata Alves Carnauba, Ana Beatriz Baptistella, Valéria Paschoal, Gilberti Hübscher

20

Re
v 

Br
as

 N
ut

r 
Fu

nc
; 

43
(7

8)
, 

20
19

. 
do

i:
 1

0.
32

80
9/

21
76

-4
52

2.
43

.7
8.

02 Abstract

Introduction: Much of the food-borne diseases results from ingesting contaminated food through inadequate handling or storage. It's 
recommended to use chlorinated products, such as sodium hypochlorite, to treat water for consumption and disinfection of vegetables. 
Despite their effectiveness, chlorinated disinfectants can stimulate the formation of toxic products with mutagenic effects and as endo-
crine disruptors. Objective: To evaluate the potential for reduction of microorganisms in samples of fresh food using non-conventional 
products. Methodology: In natura samples of lettuce (Lactuca sativa L.) were artificially contaminated by cultures of Escherichia coli 
and Staphylococcus aureus. The microbial count reduction tests were performed using ozonated water, acetic acid (alcohol vinegar), 
oxygen peroxide, refined salt, lemon and alcohol vinegar + oxygen peroxide and sodium chloride + alcohol vinegar. Equal amounts of 
lettuce were placed in pots after dilutions of each of the products for a period of 15 minutes. After this period, the water was drained 
with the aid of a sieve. All the utensils used were previously sterilized and the water used in the tests was evaluated for the presence of 
microorganisms. Results: Ozonized water was the most effective agent for reducing microbial counts (99.2 %). The other methods that 
showed high efficacy to reduce bacterial counts were acetic acid + oxygen peroxide and refined salt (94.8 % and 93.6 %, respectively). 
The method used that led to the lowest reduction was lemon (56.4 %). Conclusion: The results obtained were similar to those found 
with the use of chlorinated disinfectants. We suggest that new work be carried out with the same procedures in order to evaluate new 
alternative products and new concentrations of use.

Keywords: Vegetable hygiene, food microbiology, microbial reduction.

Avaliação da redução de patógenos 

produtos alternativos 

para higienização de vegetais utilizando

Evaluation of pathogen reduction for vegetables hygiene 
using alternative products

Resumo

Introdução: Boa parte das doenças transmitidas por alimentos resulta da ingestão de alimentos contaminados através da manipulação 
ou conservação inadequada. Recomenda-se a utilização de produtos clorados, como hipoclorito de sódio, para tratamento de água para 
consumo e desinfecção de vegetais. Apesar de sua eficácia, agentes desinfetantes clorados podem estimular a formação de produtos 
tóxicos com efeitos mutagênicos e como disruptores endócrinos. Objetivo: Avaliar o potencial de redução de microrganismos em amostras 
de alimento in natura utilizando produtos não convencionais. Metodologia: Amostras de alface (Lactuca sativa L.) in natura foram 
artificialmente contaminadas por culturas de Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Os testes de redução da contagem microbiana 
foram realizados com uso de água ozonizada, fermentado acético de álcool (vinagre de álcool), peróxido de oxigênio, sal refinado 
comum, limão e das combinações fermentado acético de álcool + peróxido de oxigênio e cloreto de sódio + fermentado acético de álcool. 
Quantidades iguais de alface foram colocadas em vasilhas após diluições de cada um dos produtos por um período de 15 minutos. Após 
esse período, a água foi escorrida com auxílio de uma peneira. Todos os utensílios utilizados foram previamente esterilizados e a água 
utilizada nos testes foi avaliada para a presença de microrganismos. Resultados: A água ozonizada se mostrou o agente mais eficaz para 
redução da contagem microbiana (99,2 %). Os outros métodos que mostraram alta eficácia para redução da contagem bacteriana foram 
o fermentado acético de álcool + peróxido de oxigênio e o sal refinado (redução percentual de 94,8 % e 93,6 %, respectivamente). O 
método utilizado que levou à menor redução foi limão (56,4 %). Conclusão: Os resultados obtidos foram similares aos encontrados 
com o uso de produtos desinfetantes clorados. Sugerimos que novos trabalhos sejam realizados com os mesmos procedimentos com o 
objetivo de avaliar novos produtos alternativos e novas concentrações de uso.

Palavras-chave: Higiene de vegetais, microbiologia de alimentos, redução microbiana.
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O
Introdução

O aumento expressivo na incidência 
e mortalidade por doenças crônicas não 
transmissíveis tem despertado a preocupação por 
hábitos de vida saudáveis, que incluem, dentre 
outros fatores, uma alimentação saudável. Nesse 
contexto, o consumo de alimentos de origem 
vegetal, como frutas e verduras, ganha destaque, 
uma vez que estão associados com a redução 
do risco de diversas doenças crônicas devido 
ao seu importante teor de vitaminas, minerais 
e compostos bioativos1,2. Reporta-se que o teor 
dos mencionados componentes é maior em 
alimentos crus, em comparação àqueles que 
foram submetidos a algum tipo de processamento 
térmico3,4. Por esse motivo, políticas públicas 
têm sido elaboradas com o intuito de promover o 
consumo de alimentos na sua forma in natura ou 
minimamente processados, a exemplo do novo 
Guia Alimentar para a População Brasileira5.

O estímulo ao consumo de alimentos in natura 
traz à tona a preocupação com a contaminação 
por microrganismos. Consideradas um problema 
de saúde pública devido ao seu crescente aumento 
em nível mundial, as Doenças Transmitidas 
por Alimentos (DTA) foram responsáveis por 
575 surtos em 2015 no Brasil, atingindo um 
total de 9.267 indivíduos. Sugere-se que esse 
número possa ser ainda maior, devido ao fato 
de que a maioria das vítimas de toxinfecções, 
como as DTA também são chamadas, não 
procuram auxílio médico, já que seus sintomas 
podem ser muito abrangentes. As DTA podem 
manifestar-se de diversas formas, a depender 
do estado físico e nutricional do indivíduo, do 
microrganismo patogênico envolvido e suas 
quantidades no alimento, embora os sintomas 
mais comuns incluam vômito, diarreia, febre e 
dor de estômago6.

 Boa parte das DTA resulta da ingestão de 
alimentos contaminados através da manipulação 
ou conservação inadequada. A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária recomenda a utilização de 
produtos clorados, como hipoclorito de sódio e 
de cálcio, para tratamento de água para consumo 
e desinfecção de vegetais7,8. Apesar de serem 
eficazes na redução da replicação e destruição de 
microrganismos, se usados indiscriminadamente, 
os agentes desinfetantes à base de cloro, em suas 
várias formas, podem estimular a formação de 
subprodutos halogenados, como trihalometanos 

e ácidos halocéticos, cujo contato frequente e 
por tempo prolongado pode desempenhar efeitos 
mutagênicos, carcinogênicos e como disruptores 
endócrinos9-11.

 Dessa forma, evidencia-se a necessidade 
de realização de testes de produtos que sejam 
seguros à saúde. O fermentado acético (vinagre), 
produto de fácil comercialização, é popularmente 
utilizado como desinfetante de alimentos 
vegetais, embora a sua ação sobre a redução de 
microrganismos não tenha sido reconhecida por 
órgãos regulatórios como método eficaz para 
esse fim. O potencial bactericida e bacteriostático 
do peróxido de hidrogênio, outro método de 
higienização utilizado, foi testado anteriormente 
em estudos12,13, porém esses dados ainda são 
escassos. Assim, faz-se necessária a realização 
de testes mais apurados para esses métodos. 
O presente estudo tem como objetivo avaliar 
o potencial de redução de microrganismos 
em amostras de alimento in natura utilizando 
produtos não convencionais.

Material e Métodos

Procedimento de inoculação bacteriana

Para preparo do inóculo bacteriano foram 
utilizadas cepas de Escherichia coli ATCC 
25922 e Staphylococcus aureus ATCC 25923 
cultivadas em Agar Contagem Padrão. Cada cepa 
foi repicada em tubos de ensaio com 10 ml de 
caldo TSB (Triptic Soy Broth) e incubadas por 24 
horas a 35 °C. Os microrganismos utilizados são 
considerados indicadores sanitários por causarem 
doença através da produção de enterotoxina 
termoestável, sendo utilizados frequentemente 
para avaliação de procedimentos de desinfecção 
de alimentos.

Contaminação da alface e avaliação do 
inóculo inicial

Amostras de alface (Lactuca sativa L.) in 
natura das variedades lisa e mimosa foram 
obtidas em comércio comum. Após lavagem em 
água de rede e corte, a alface foi colocada em um 
recipiente contendo 4 litros de água previamente 
contaminada com 10 ml da cultura de Escherichia 
coli e 10 ml da cultura de Staphylococcus 
aureus. As folhas ficaram em imersão por 15 
minutos, com agitação a cada 5 minutos para 
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homogeneizar os microrganismos no conteúdo 
total da alface. Após este período de tempo, a 
água foi descartada com auxílio de uma peneira 
e foram realizadas coletas em triplicata de 10 g 
da alface para análise da contagem bacteriana do 
inóculo inicial, descrita em detalhes no tópico 
“Análise microbiológica”.

Experimentos de redução microbiana

Para realização dos testes de redução 
microbiana com o uso de produtos alternativos, 
amostras de 60 g das folhas da alface previamente 
contaminada foram colocadas em recipientes 
contendo 2 litros de água. Foram realizados sete 

testes separados. Os agentes testados e as diluições 
realizadas estão descritos na Tabela 1 e Figura 
1. Em cada um dos testes, as amostras de alface 
foram colocadas nos recipientes imediatamente 
após as diluições por um período de 15 minutos, 
sofrendo agitação a cada 5 minutos. Após esse 
período de tempo, a água foi escorrida com 
auxílio de uma peneira e as folhas levadas para 
pesagem. Para o teste com ozônio, as folhas 
da alface foram imersas em água ozonizada 
utilizando aparelho ozonizador da marca Brasil 
Ozônio por 8 minutos a 2,5 ppm. Outra amostra 
adicional de 60 g da alface contaminada foi 
lavada em água corrente de rede, para simulação 
do procedimento usual de higienização caseiro.

Tabela 1. Agentes e diluições realizadas nos testes de redução microbiana.

Figura 1. Procedimentos realizados nos testes de redução microbiana

Diluição realizadaAgente testado

Fermentado acético de álcool (vinagre de álcool)
Peróxido de hidrogênio 10 volumes (água oxigenada)
Cloreto de sódio (sal refinado comum)
Limão
Fermentado acético de álcool (vinagre de álcool) e peróxido 
de hidrogênio 10 volumes (água oxigenada)
Cloreto de sódio (sal refinado comum) e limão

2 colheres de sopa diluídas em 1 litro de água
2 colheres de sopa diluídas em 1 litro de água
1 colher de sopa diluída em 1 litro de água
2 colheres de sopa diluídas em 1 litro de água
2 colheres de sopa de fermentado acético de álcool e 2 colheres 
de sopa de peróxido de hidrogênio diluídas em 1 litro de água
1 colher de sopa de cloreto de sódio e 2 colheres de sopa de 
limão diluídas em 1 litro de água
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Análise microbiológica

As análises microbiológicas foram feitas 
antes e imediatamente após a realização dos 
testes. A metodologia seguida para análise 
microbiológica das amostras está descrita em 
detalhes no Compêndio de métodos para análise 
microbiológica em alimentos14. Em resumo, 
10 g da alface foi colocada em um frasco com 
90 ml de salina fosfatada tamponada, agitada 
para soltura dos microrganismos das folhas. 
Em seguida, foram realizadas diluições em 10-2, 
10-3 e 10-4 e, a partir de cada diluição, 0,1 ml foi 
semeado em placas contendo Agar Contagem 
Padrão e incubado por 24 horas a 35 ᵒC. Após 
esse período, foi realizada a contagem das 
colônias para avaliação da contaminação. Com 
o intuito de aumentar a acurácia dos resultados, 
os procedimentos de contagem bacteriana foram 
realizados em triplicata.

Controle de água e utensílios utilizados

Amostras de 100 ml da água de rede de uso 
rotineiro utilizada para os testes foram coletadas 
e analisadas para avaliar a contagem padrão 
de microrganismos mesófilos e a presença de 
coliformes e Staphylococcus aureus. As análises 
revelaram contagem menor que 10 unidades 
formadoras de colônia (UFC)/ml e ausência 
de coliformes e Staphylococcus aureus. Todos 
os utensílios utilizados para este experimento, 
como facas, colheres, peneiras e pegadores, 

foram esterilizados em autoclave a 121 ᵒC por 
15 minutos. As vasilhas e a placa de corte foram 
desinfetadas com solução de hipoclorito de sódio 
a 200 ppm por 30 minutos.

Análise dos dados

Para cada grupo de experimentos realizados, 
três experimentos replicados foram conduzidos. 
A contagem bacteriana foi reportada em média e 
transformada em logaritmos de UFC/g.

Resultados

De todos os testes realizados (Tabelas 1-4), 
a água ozonizada se mostrou o agente mais 
eficaz para redução da contagem microbiana: 
em termos percentuais, verificou-se uma redução 
de 99,2 % (Tabela 1). Os outros métodos que 
mostraram alta eficácia para redução da contagem 
bacteriana foram a combinação entre fermentado 
acético de álcool e peróxido de oxigênio e o 
uso de sal refinado (redução percentual de 94,8 
% e 93,6 %, respectivamente) (Tabelas 2 e 3). 
Devido ao potencial de redução do sal refinado 
e do fermentado acético de álcool sobre a 
contagem bacteriana da alface, esperava-se que 
a combinação entre os dois agentes mencionados 
promovesse um potencial de redução superior 
aos outros agentes testados, o que não ocorreu 
(Tabela 4). O método utilizado que levou à 
menor redução foi limão (redução de 56,4 % da 
contagem bacteriana).

Tabela 2. Avaliação das contagens microbianas da alface (Lactuca Sativa L.) após o experimento com 
água ozonizada.

Método Contagem média (UFC/g) Log10† % de redução*

Água ozonizada

*Valor comparado com a contagem bacteriana inicial para a amostra contaminada, que foi de 1.423.000 UFC/g.
†Valor comparado com a contagem bacteriana inicial para a amostra contaminada, que foi de Log10 (6,15).

12.000 4,07 99,2 %
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Tabela 3. Avaliação das contagens microbianas da alface (Lactuca Sativa L.) após os experimentos 
com água de rede, fermentado acético de álcool, peróxido de hidrogênio e fermentado acético de álcool 
+ peróxido de hidrogênio

Tabela 4. Avaliação das contagens microbianas da alface (Lactuca Sativa L.) após o experimento sal 
refinado + fermentado acético de álcool

Tabela 4. Resumo das contagens microbianas da alface (Lactuca Sativa L.) após os testes realizados

Método 

Método 

Método 

Contagem média (UFC/g)

Contagem média (UFC/g)

Log10†

Log10†

Log10*

% de redução*

% de redução*

% de redução*

Lavagem em água de rede
Peróxido de hidrogênio
Fermentado acético de álcool
Fermentado acético de álcool 
+ peróxido de hidrogênio

Sal refinado + fermentado 
acético de álcool

Lavagem em água de rede
Peróxido de hidrogênio
Fermentado acético de álcool
Fermentado acético de álcool + peróxido de hidrogênio
Sal refinado
Limão 
Sal refinado + fermentado acético de álcool
Água ozonizada

876.000
280.000
223.000
116.000

300.000

5,94
5,44
5,34
5,06

5,47

5,94
5,44
5,34
5,06
5,20
6,14
5,47
4,07

60,7 %
87,4 %
90,0 %
94,8 %

92,6 %

60,7 %
87,4 %
90,0 %
94,8 %
93,6 %
43,6 %
92,6 %
99,2 %

*Valor comparado com a contagem bacteriana inicial para a amostra contaminada, que foi de 2.233.000 UFC/g.
†Valor comparado com a contagem bacteriana inicial para a amostra contaminada, que foi de Log10 (6,34).

*Valor comparado com a contagem bacteriana inicial para a amostra contaminada, que foi de 4.100.000 UFC/g.
†Valor comparado com a contagem bacteriana inicial para a amostra contaminada, que foi de Log10 (6,61).

*Valores comparados com a contagem bacteriana inicial para a amostra contaminada.

Discussão

Os resultados aqui apresentados mostram a 
eficácia de produtos alternativos na redução da 

contagem microbiana, com destaque para o uso da 
água ozonizada, do fermentado acético de álcool, 
do sal refinado (sozinhos ou em associação) e da 
associação de fermentado acético e peróxido de 
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hidrogênio. A nosso conhecimento, apenas um 
estudo avaliou o potencial de redução microbiano 
de agentes desinfetantes alternativos. No estudo 
de Leitão et al.15, o poder de redução microbiana 
da água destilada, do fermentado acético (diluído 
a 2 %) e do hipoclorito de sódio foi testado. 
Verificou-se uma redução de coliformes totais 
de 66,4 % com o uso de água destilada, de 99,8 
% para o fermentado acético e de 94,5 % para 
o hipoclorito de sódio. Assim, os resultados do 
estudo apontam um maior potencial de redução 
em comparação ao uso do fermentado acético15.

Indo ao encontro desse achado, estudos têm 
apontado uma redução da contagem microbiana 
com a utilização de hipoclorito de sódio 
semelhante à encontrada nesse estudo com a 
utilização dos produtos alternativos16-21. Em 
análises prévias realizadas pelo Laboratório 
CDL com amostras de vegetais higienizados 
provenientes de cozinhas industriais, foi 
verificada uma redução microbiana entre 94% a 
98% em relação à contagem microbiana inicial 
com o uso de hipoclorito de sódio (dados não 
publicados). Esses resultados são compatíveis 
com os obtidos no estudo de Leitão e no presente 
trabalho utilizando produtos alternativos não 
desinfetantes.

Os produtos utilizados para os testes no 
presente trabalho, com exceção do ozônio e do 
hipoclorito de sódio, são produtos que não têm 
poder bactericida nas concentrações utilizadas 
e não apresentam contra indicações de seu 

uso. Um fator relevante nos testes realizados é 
a avaliação do poder de redução microbiana 
sem que ocorra a morte bacteriana (sem poder 
bactericida dos produtos estudados). O poder de 
redução microbiana se deve à interferência desses 
produtos e de suas combinações nas fímbrias 
das bactérias, estruturas que desempenham 
a função de aderência dos microrganismos 
às superfícies, principalmente vegetais. Os 
produtos testados promovem o enfraquecimento 
das ligações químicas entre os microrganismos e 
as superfícies, permitindo que sejam eliminados 
no enxágue22-24.

O presente estudo apresenta limitações. Uma 
vez que os testes foram realizados em amostras 
de alface, a aplicabilidade em outros alimentos 
é baixa e os resultados são aplicáveis apenas em 
vegetais folhosos. Apesar disso, o presente estudo 
mostrou, pela primeira vez, o poder de redução 
microbiano de produtos não desinfetantes, 
podendo ser úteis em casos de reações alérgicas 
ou restrições ao uso de outros métodos.

Conclusão

Os resultados obtidos neste estudo foram 
similares aos resultados com produtos 
desinfetantes clorados citados na literatura. 
Sugerimos que novos trabalhos sejam realizados 
com os mesmos procedimentos com o objetivo 
de avaliar novos produtos alternativos e novas 
concentrações de uso.
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