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RESUMO 

As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são responsáveis por 77 milhões de 

enfermos e mais de 9000 mortos, anualmente, na região que compreende as Américas do 

Norte, Central e do Sul, segundo dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 2015. No Brasil, os agentes etiológicos mais frequentes de DTA são as bactérias, 

representando 95,9% das notificações entre 2007 e 2017. As hortaliças correspondem a 2,6% 

dos alimentos causadores de surtos de DTA entre os anos de 2009 a 2018 (BRASIL, 2019).  

A alface crespa (Lactuca sativa var. crispa) é a folhosa mais consumida pelos brasileiros. A 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) instaurou uma norma regulamentadora, 

a RDC n°12, em 2001, que estabelece os padrões microbiológicos seguros para cada tipo de 

alimento. Para orientar a população, o Ministério da Saúde elaborou um guia explicativo 

sobre a preparação dos alimentos, assim como a higienização das hortaliças, com hipoclorito 

de sódio. Porém, muitos brasileiros utilizam o vinagre como sanitizante. Muitos estudos estão 

demonstrando a eficácia do óleo essencial do capim-limão (Cymbopogon citratus) como 

potente antibacteriano. A partir do exposto acima, os objetivos deste trabalho foram avaliar o 

grau de contaminação microbiológica de pés de alface comercializados em Nova Friburgo; 

correlacionar os resultados obtidos com os limites estabelecidos pela RDC n°12; confirmar a 

eficácia antibacteriana do hipoclorito de sódio, do vinagre e do capim-limão em cepas 

bacterianas isoladas das amostras analisadas. A análise das amostras de alface foi feito pelo 

método convencional, para determinar a presença de coliformes totais, termotolerantes e 

aeróbios mesófilos. A concentração inibitória mínima do óleo essencial do capim-limão foi 

feita pela técnica de microdiluição. Diante da análise realizada, não foi encontrada em 

nenhuma amostra, a presença de coliformes termotolerantes, porém houve positividade em 

100% das amostras não higienizadas para coliformes totais e a quantidade de microrganismos 

aeróbios mesófilos apresentou importante alerta, a contagem total teve como média, 2,35x10
6
 

UFC/g, para as amostras que não foram higienizadas, tendo como base a referência de 10
6
 

UFC/g. A carga total bacteriana foi reduzida em 98,2% com a utilização do hipoclorito de 

sódio a 200 mg/L. Entretanto a higienização com vinagre, apresentou um decréscimo de 

apenas 23,75%. O capim-limão foi testado em cepas de Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus e representantes Gram-positivos e Gram-negativos na concentração máxima de 2 

mg/mL até 0,625 mg/mL, porém não apresentou eficácia antibacteriana nas amostras 

bacterianas. O hipoclorito de sódio continua sendo o agente sanitizante mais eficaz para a 



higienização das hortaliças. Estudos complementares precisam ser realizados para investigar a 

eficácia do óleo essencial do capim-limão. 

Palavras-chave: alface, capim-limão, higienização de alimentos, análise 

microbiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Foodborne diseases are responsible for 77 million patients and more than 9000 deaths 

annually in the North, Central and South America region, according to data released by the 

World Health Organization (WHO) in 2015. In Brazil, the most frequent etiological agents are 

bacteria, representing 95.9% of the notifications between 2007 and 2017. Vegetables 

correspond to 2.6% of the foods that cause foodborne illness outbreaks between 2009 and 

2018 (BRAZIL, 2019). Alface crespa (Lactuca sativa var. Crispa) is the most consumed 

hardwoods by Brazilians. The National Health Surveillance Agency (ANVISA) introduced a 

regulatory standard, RDC No. 12, in 2001, which establishes safe microbiological standards 

for each type of food. To guide the population, the Ministry of Health has prepared an 

explanatory guide on food preparation, as well as the cleaning of vegetables with sodium 

hypochlorite. However, many Brazilians use vinegar as a sanitizer. Many studies are 

demonstrating the effectiveness of lemongrass (Cymbopogon citratus) essential oil as a potent 

antibacterial. From the above, the objective of this work was to evaluate the degree of 

microbiological contamination of lettuce plants marketed in Nova Friburgo; correlate the 

results obtained with the limits established by the RDC no. 12; confirm the antibacterial 

efficacy of sodium hypochlorite, vinegar and lemongrass in bacterial strains isolated from the 

samples analyzed. Lettuce samples will be analyzed by the conventional method to determine 

the presence of total, thermotolerant and mesophilic aerobic coliforms. The minimum 

inhibitory concentration of lemon grass essential oil was made by the microdilution 

technique. Given the analysis performed, the presence of thermotolerant coliforms was not 

found in any sample, but there was positivity in 100% of the unhygienic samples for total 

coliforms and the amount of mesophilic aerobic microorganisms had an important alert, the 

total count was 2,35x10
6
 CFU/g, for samples that were not sanitized, based on the reference 

of 10
6 

CFU/g. Total bacterial load was reduced by 98,2% with the use of 200 mg/L sodium 

hypochlorite. However, cleaning with vinegar showed a decrease of only 23,75%. 

Lemongrass was tested on strains of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Gram-

positive and Gram-negative representatives at a maximum concentration of 2 mg/mL to 0.625 

mg/mL, but showed no antibacterial efficacy in bacterial samples. Sodium hypochlorite 

remains the most effective sanitizing agent for cleaning vegetables. Further studies need to be 

done to investigate the effectiveness of lemongrass essential oil. Keywords: lettuce, 

lemongrass, food hygiene, microbiological analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) são causadas pela ingestão de água 

e/ou alimentos contaminados, tendo como principais agentes etiológicos bactérias, vírus, 

toxinas, parasitas, príons, agrotóxicos, produtos químicos e metais pesados, podendo levar a 

quadros leves de desconforto intestinal até graves com diarreia sanguinolenta e insuficiência 

renal (FRANCO e LANDGRAF, 2005). 

Segundo dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente 

uma em cada 10 pessoas são afetadas por essas enfermidades, causando 420 mil mortes, 

sendo um terço delas em crianças menores de cinco anos. Os quadros diarreicos são a causa 

mais comum de adoecimento em função do consumo de alimentos contaminados acometendo 

550 milhões de pessoas, chegando a 230 mil óbitos (OMS, 2015). 

Na região que compreende as áreas das Américas do Norte, Central e do Sul são 

notificados 77 milhões de enfermos, mais de 9 mil mortes, sendo 31 milhões relatados em 

crianças menores de 5 anos. As síndromes do trato gastrointestinal correspondem a 95% do 

total de casos de doenças transmitidas por alimentos, tendo como principais agentes 

etiológicos, Norovírus, Campylobacter, Escherichia coli e Salmonella spp. (OMS, 2015). 

Mesmo em países desenvolvidos como os Estados Unidos, estima-se que 48 milhões são 

acometidos por estas enfermidades, levando a 128 mil hospitalizações e 3 mil óbitos ao ano, 

segundo dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2018).  

No Brasil, a notificação de surtos de DTAs teve início em 1999, sendo relatado entre 

os anos de 2000 a 2008, 6354 surtos com uma estimativa de 1,7 milhão de indivíduos 

expostos, com 125 mil doentes e 96 óbitos (SINAN/SVS/Ministério da Saúde, 2018). Nos 

anos de 2009 a 2018, relatou-se 6809 surtos com apenas 670 mil indivíduos expostos, 120 mil 

doentes e 99 óbitos. Número relativamente baixo, comparado aos anos de 2000 a 2008, que 

corresponde a 1.756.747 brasileiros expostos (SINAN/SVS/Ministério da Saúde, 2019). Pode-

se inferir que os casos de DTA estejam sofrendo subnotificações aos órgãos de saúde, devido 

ao número baixo de registros de pessoas expostas e a procura por atendimento médico-

hospitalar, muitas vezes, não acontece, já que algumas optam pela automedicação. 

Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, as residências configuram 

o local de maior ocorrência dos surtos de DTA entre 2009 e 2018, 36,9% de 6903 casos 
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registrados, enquanto os restaurantes e padarias ocupam o segundo lugar com apenas 15,8% 

(SINAN/SVS/Ministério da Saúde, 2019). 

Já em relação aos alimentos incriminados em DTAs podemos citar: água, ovos, leite, 

produtos cárneos, hortaliças, frutas, pescados, cereais. As hortaliças correspondem a 2,6% dos 

alimentos causadores de DTA no Brasil entre 2009 e 2018, de 2403 surtos identificados 

(SINAN/SVS/Ministério da Saúde, 2019), como pode ser observado na figura 1 abaixo. 

 

Figura 1: Alimentos contaminados causadores de surtos de DTA, no Brasil entre 

2009 e 2018. 

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, estudos revelam que um 

quinto da população, aproximadamente 40 milhões de brasileiros, respaldam a sua 

alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados, o que corresponde a 85% 

do total de calorias diárias consumidas (BRASIL, 2014). O número de adeptos à alimentação 

saudável vem crescendo, segundo dados disponibilizados pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo, em 2018 (REVISTA VEJA, 2019). 

Em janeiro desse ano, nos Estados Unidos, o CDC identificou um surto ocorrido em 

16 estados e em Washington D.C., que afetou 62 pessoas após o consumo de alface romana, 

sendo 25 hospitalizadas. Foram encontradas cepas de E. coli produtoras da toxina de Shiga, 
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EHEC (O157:H7). Desse total, dois pacientes apresentaram quadro de síndrome hemolítico-

urêmica, com falência renal. A investigação do surto indica que a alface romana produzida no 

nordeste e região central da Califórnia foram a fonte, tendo sido consumida em casa e em 

restaurantes. Ao final foi identificada EHEC O157:H7 em uma fazenda no condado de Santa 

Barbara, no reservatório de água utilizado para agricultura (CDC, 2019). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DA ALFACE E SEU CULTIVO 

A alface é a hortaliça mais consumida pelos brasileiros, sendo a variedade crespa 

(Lactuca sativa var. crispa) a mais adepta  (Revista Exame, 2016). Possui micronutrientes, 

como, a vitamina A, betacarotenos, que apresentam efeitos antioxidantes, vitaminas K, C, 

minerais como, folatos, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio e zinco, vitaminas 

essenciais, tiamina, riboflavina, niacina, vitaminas B6 e E. Auxilia na resposta imune, atua no 

metabolismo celular, contra radicais livres, apresenta efeitos anti-inflamatórios, pois contém 

lipoxigenase e carragenina, além de prevenir também contra patologias cardiovasculares 

(LYBRATE, 2019). 

A alface é originária de clima temperado, com condições ideais de cultivo entre 20 e 

25 °C, sendo extremamente sensível a mudanças acentuadas de temperatura (MALDONADE, 

MATTOS e MORETTI, 2014). No Brasil, o interesse dos produtores é maior pela variedade 

crespa repolhuda ou americana, por ser apreciada por consumidores em sua forma in natura, 

nas indústrias de processamento mínimo por suportar mais adequadamente as técnicas de 

higienização, de corte, embalagem e armazenamento e em redes de “fast food” (HENZ e 

SUINAGA, 2009).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 

2017, o Brasil apresentava 752 mil hectares cultiváveis com hortaliças, com volume de 17,6 

mil toneladas produzidas em 2016 (IBGE, 2017).  

Em um levantamento de dados realizado, a população brasileira consumia, em seus 

domicílios, 42,9 g/per capita/dia de alface, entre os anos de 2008-2009. A alface estava 

presente no ranking dos dez vegetais mais ingeridos pela população brasileira, representando 

4,8% (CANELLA et al., 2018).  

Esse tipo de folhosa pode ser cultivado por, pelo menos, três formas: o cultivo 

convencional, o sistema orgânico e pelo cultivo por hidroponia (HENZ e SUINAGA, 2009). 

Deve ser colhido fresco, nas horas com temperaturas mais amenas da manhã, com cautela, por 

ser extremamente sensível e perecível. Normalmente, no período do verão, as hortaliças 

desenvolvem-se mais do que no período frio. Caso demore a ser feita a colheita, podem 
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ocorrer alterações na textura, na cor, na rigidez e no sabor, que se torna mais amargo 

(MALDONADE, MATTOS e MORETTI, 2014). 

Após a colheita, a alface deve ser manipulada visando à segurança microbiológica, já 

que o armazenamento, o transporte e a higienização são as etapas mais passíveis de 

contaminação.  A lavagem das hortaliças deve ser feita com água potável corrente ou em 

sistema fechado de caixas d’água contendo hipoclorito de sódio a 100 ppm (100mg/litro). A 

temperatura para conservação deve ser entre 1 e 5 °C e o transporte deve ser feito em caixas 

previamente higienizadas e em veículos fechados, preferencialmente, refrigerados 

(MALDONADE, MATTOS e MORETTI, 2014).  

 

2.2. PRINCIPAIS MICRORGANISMOS ENCONTRADOS EM HORTALIÇAS 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) instaurou a partir do decreto 

imposto pela RDC 12 de 02 de janeiro de 2001, os padrões microbiológicos sanitários para 

alimentos de acordo com o grupo alimentício pertencente e a tolerância microbiológica a ser 

permitida na amostra. Para hortaliças, legumes e similares, frescas e “in natura”, preparadas, 

sanificadas, refrigeradas ou congeladas para consumo direto, a tolerância permitida é a 

ausência para 25 gramas de amostra para Salmonella sp. e 1x10
2
 UFC.g 

-1 
para coliformes a 

45 °C. 

No Brasil, os agentes etiológicos bacterianos mais identificados nos surtos de DTAs, 

entre os anos de 2009 a 2018, são E. coli (24,0%), Salmonella spp. (11,2%), Staphylococcus 

aureus (9,5%), coliformes (6,5%), Shigella spp. (3,0%), Bacillus cereus (2,6%) e Clostridium 

perfringens (1,7%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019), figura 2. Nos surtos relacionados ao 

consumo de hortaliças, entre 2000 e 2018, apenas 28,4% tiveram o agente etiológico 

identificado, estando dentre os principais patógenos, Salmonella (16,9%), E. coli (16,2%), B. 

cereus (12,16%), S. aureus (8,1%), coliformes (4,7%) e C. perfringens (2%) (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2019), como foi demonstrado no gráfico 1. 
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Figura 2: Ranking dos 10 agentes etiológicos mais identificados nos casos de DTA, 

entre 2009 e 2018, no Brasil. 

 

Gráfico 1: Espécies bacterianas mais identificadas nos surtos de DTA, envolvendo 

hortaliças no Brasil, entre os anos 2000 a 2018. 

28% 

27% 
20% 

14% 

8% 3% 

Espécies bacterianas identificadas 
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A presença de microrganismos aeróbios mesófilos em alimentos facilmente 

perecíveis, como hortaliças e frutas, indica a contaminação da matéria-prima e a ausência de 

cuidados em relação aos fatores temperatura, tempo de exposição e higienização (SILVA, 

2002).  Porém, na resolução n°12 de 2001, que indica os valores apropriados para o consumo 

humano, não há nenhum parâmetro que regularize o grau de contaminação por aeróbios 

mesófilos (SANTOS et al., 2010).  

A alface por ser um alimento pouco ácido, apresenta pH igual a 6,0 (PORTAL 

EDUCAÇÃO), observa-se o predomínio de gêneros bacterianos esporulados (B. cereus), 

anaeróbios esporulados (Clostridium spp.) e aeróbios (Salmonella spp.) (BRASIL, 2010). 

Os principais microrganismos encontrados de forma natural na alface são 

Pseudomonas, Listeria monocytogenes, E. coli, Alcaligenes, Flavobacterium, Micrococcus, 

coliformes e bactérias lácticas (CARVALHO, 2010). 

O gênero Pseudomonas se apresenta morfologicamente como bacilos Gram-

negativos não fermentadores, aeróbios, móveis, utilizam diversas fontes de carbono como 

fonte nutritiva e são oxidase positivo. Algumas cepas podem apresentar pigmentos 

fluorescentes. Dependendo da espécie, pode crescer em temperaturas mais elevadas, até 43 

°C. Vivem em ambientes variados, desde o solo, vegetação, água até em áreas hospitalares 

(MADIGAN et al., 2016). 

As espécies P. aeruginosa, P. cichorii, P. marginalis, P. fluorescens, P. syringae 

foram descritas como agentes patogênicos agrícolas causadores de deterioração das folhas e 

caules de hortaliças, dentre elas a alface (BERIAM, 2007). 

A espécie L. monocytogenes é formada por cocobacilos, Gram-positivos, catalase 

positivos, anaeróbios facultativos, que tendem a formar cadeias de 3 a 5 células. Encontra-se 

no solo, nas águas, colonizando vegetais e em alimentos contaminados, principalmente, em 

alimentos “prontos para o consumo”, como hortaliças, carnes frescas, aves, frutos do mar, 

ovos, queijos, leites pasteurizados e não pasteurizados, além de alimentos refrigerados, devido 

à sua capacidade psicrotolerante. São também tolerantes aos ambientes ácidos ou a altas 

concentrações de cloreto de sódio e a baixo teor de oxigênio (MADIGAN et al., 2016). 

A listeriose é uma infecção grave do trato gastrointestinal geralmente causada por 

ingestão de alimentos contaminados com L. monocytogenes. Aproximadamente, 1600 pessoas 

desenvolvem essa patologia por ano e cerca de 260 morrem, nos Estados Unidos. Os grupos 
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de risco são mulheres grávidas, recém-natos, adultos com mais de 65 anos e pessoas 

imunocomprometidas (CDC, 2016). Pode levar a quadros graves de septicemia e meningite 

(MADIGAN et al., 2016). 

Já E. coli que é classificada como coliforme termotoletante, é um bacilo Gram-

negativo, móvel com flagelo peritríquio, anaeróbio facultativo, fermentador de lactose com a 

produção de gás e de ácido (BROOKS et al., 2014). 

E. coli é membro da microbiota anfibiôntica do trato intestinal humano e de outros 

mamíferos. Podem contaminar água, carnes frescas, aves domésticas, ovos e frutos do mar, 

legumes crus, devido a sua forma de liberação pelas fezes que entram em contato com o solo, 

os recursos hídricos e também outros animais (MADIGAN et al., 2016). Sua presença na 

água, em carnes frescas indica que estes alimentos estão contaminados com material fecal 

(TRABULSI e ALTERTHUM, 2008). 

Existem pelo menos cinco sorotipos distintos de E. coli diarreiogênica veiculadas à 

ingestão de água e alimentos contaminados, E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli 

enterotoxigênica (ETEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC) e 

E. coli enteroagregativa (EAEC). 

EPEC apresenta quadros diarreicos aquosos graves em lactentes, principalmente em 

países em desenvolvimento. A patogenicidade é determinada pela produção de um fator de 

adesão e por uma ilha de patogenicidade que leva a uma lesão attaching-effacing com 

destruição das microvilosidades intestinais, sendo identificada em até 30% dos casos de 

diarreia no primeiro ano de vida (TRABULSI e ALTERTHUM, 2008). 

ETEC também denominada diarreia do viajante, é uma causa importante de diarreia 

infantil em países em desenvolvimento. São capazes de produzir exotoxinas termolábil (LT) e 

termoestável (ST), o que causa um quadro diarreico mais grave (TRABULSI e 

ALTERTHUM, 2008). 

EHEC produz uma toxina denominada Shiga, apresentando quadros clínicos graves 

de colite hemorrágica, síndrome hemolítico-urêmica, que resulta em insuficiência renal aguda, 

anemia hemolítica e trombocitopenia. O sorotipo mais comum produtor da toxina de Shiga é 

o O157:H7 (TRABULSI e ALTERTHUM, 2008). 



23 

 

EIEC invade as células epiteliais da mucosa intestinal, provocando infecção 

semelhante a Shigella com diarreia aquosa seguida de disenteria consistindo de poucas fezes, 

com muco e sangue (TRABULSI e ALTERTHUM, 2008). 

EAEC provoca diarreia aguda e crônica (mais de 14 dias de duração) em indivíduos 

nos países em desenvolvimento e constitui uma importante causa de infecções transmitidas 

por alimentos em países industrializados (MADIGAN et al., 2016; TRABULSI e 

ALTERTHUM, 2008). 

Alcalígenes são cocobacilos ambientais não-patogênicos, Gram negativos, aeróbios, 

móveis, não fermentadores (ANVISA, 2004). Podem ser contaminantes de recursos hídricos e 

laticínios, aves e outros alimentos (CARVALHO, 2010).   

Flavobacterium pode ser encontrado em ambientes aquáticos como também em 

indústrias alimentícias e de processamento de alimentos. A maioria das espécies é aeróbia 

estrita, produzem pigmentos amarelados, são sacarolíticas, psicrotolerantes e não patogênicas, 

exceto para peixes, podendo contaminar vegetais frescos e congelados, carnes, pescados e 

derivados (MADIGAN et al., 2016; CARVALHO, 2010). 

Micrococcus luteus são cocos Gram positivos, imóveis, capazes de crescer em 

concentrações elevadas de cloreto de sódio (microrganismos halofílicos), são aeróbios e 

oxidativos (ANVISA, 2004), assim como podem ser encontrados na microbiota da pele 

humana, podem contaminar solo, água e alimentos, como queijos e derivados (WICKHAM 

LABORATORIES, 2018). Sua transmissão ocorre por práticas precárias de higienização das 

mãos (MADIGAN et al., 2016).  

O grupo dos coliformes é formado por bacilos Gram-negativos, aeróbios facultativos 

e não formadores de esporos, que fermentam a lactose produzindo gás, no decorrer de um 

período de 48 horas, a 35 ºC, referentes a mais de 20 espécies bacterianas sendo denominados 

coliformes totais. Os coliformes fecais são bactérias do grupo dos coliformes totais e 

abrangem, principalmente, os gêneros Klebsiella, Enterobacter e E. coli, que fermentam a 

lactose com produção de gás e ácido a 44,5°C em 24 horas, oriundos do intestino humano e 

de outros animais. Porém, algumas espécies dos gêneros Klebsiella e Enterobacter não são 

encontradas no trato gastrointestinal como hábitat primário e podem apresentar esta 

característica (FRANCO e LANDGRAF, 2005). 
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S. aureus são cocos, Gram positivos, anaeróbios facultativos, mesófilos, halofílicos e 

são resistentes ao aumento do pH. São capazes de causar quadros de intoxicação alimentar 

pelo consumo de alimentos, como carnes, saladas, produtos lácteos, como o leite e o queijo, 

sobremesas com a presença da enterotoxina estafilocóccica pré-formada. As cepas de S. 

aureus que contaminam os alimentos são geralmente provenientes de portadores 

assintomáticos ou indíviduos com quadros de infecção, como a cutânea ou a respiratória 

(MADIGAN et al., 2016). 

Salmonella são bacilos Gram negativos anaeróbios facultativos, não esporulados, 

sendo a maioria das espécies móveis. Encontrados no trato gastrointestinal de animais como 

suínos e aves e do homem. São agentes causadores das febres tifoide e entérica ou de casos de 

salmoneloses. Casos de toxinfecção são registrados após o consumo de carnes, laticínios, leite 

cru ou precariamente pasteurizado, queijos, ovos, saladas à base de ovos, sorvetes e outras 

sobremesas de fabricação caseira, hortaliças contaminados com a bactéria (FRANCO e 

LANDGRAF, 2005). De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2000 e 2018, no 

total de 148 casos de DTAs, 25 foram registrados por Salmonella. 

B. cereus são bacilos Gram positivos, aeróbios, mesófilos, flagelados e esporulados. 

Multiplica-se em temperatura entre 10 °C e 48 °C, sendo tolerante a variação do pH 

(FRANCO e LANDGRAF, 2005). Responsável por casos de intoxicação alimentar, devido à 

produção de enterotoxinas, termolábil e termoestável, ocasionando duas síndromes clínicas, a 

emética e a diarreica. Na síndrome emética, os sintomas observados são diarreia e náuseas, 

por um curto período de tempo, associada ao consumo de arroz. Na forma diarreica, a dor 

abdominal e os quadros de diarreia são intensos (MADIGAN et al., 2016). Os alimentos 

envolvidos nesse segundo caso são vegetais crus e cozidos, carnes, peixes, massas e leite 

(FRANCO e LANDGRAF, 2005).  

C. perfringens são bacilos Gram positivos, anaeróbios, esporulados, imóveis, 

produtores de uma variedade de toxinas letais, além de uma enterotoxina que altera a 

permeabilidade do epitélio intestinal. Podem causar quadros de intoxicação alimentar e até 

gangrena gasosa. Comumente encontrado no solo e, em menor número, no trato intestinal do 

homem e de animais. A toxinfecção alimentar ocorre com a ingestão de uma grande 

quantidade de células de C. perfringens (mais do que 10
8 

células), presentes em alimentos 

crus ou cozidos contendo grande teor de proteínas, como carnes, peixes, aves. O início da 



25 

 

esporulação desencadeia a produção de enterotoxinas, que provocam diarreias, náuseas e 

cólicas intestinais (MADIGAN et al., 2016).  

Estudos de diferentes regiões do Brasil avaliaram a qualidade microbiológica de 

alfaces crespas convencionais comercializadas em feiras ao ar livre, adquirindo dados 

importantes. Em Sobral, no Ceará, as amostras coletadas apresentaram baixas condições 

higiênico-sanitárias para o consumo, pois apresentavam coliformes termotolerantes com 

valores acima dos permitidos pela ANVISA (COUTINHO et al., 2015). Em um estudo 

realizado em redes de supermercado em Teresina, 80% das amostras apresentaram teor de 

coliformes termotolerantes acima do que estabelece a legislação pela resolução n°12 

(BARBOSA et al., 2016 e ANVISA, 2001).  

 

2.3. FORMA DE HIGIENIZAÇÃO DAS HORTALIÇAS E POSSÍVEIS 

SANITIZANTES 

Frente ao grande de número de agentes causadores de DTAs, o Ministério da Saúde 

elaborou um guia alimentar para orientar a população brasileira na higienização de frutas, 

legumes e verduras. Entre as dicas, destacam-se: a separação de folhas e partes deterioradas; 

lavagem em água corrente das leguminosas e frutíferas por unidade e de hortaliças por folha 

separadamente; utilizar produtos clorados na diluição de até 200 mg/L em solução com água 

(uma colher de sopa para um litro de água) durante dez minutos, entre outros (BRASIL, 

2006). 

O vinagre é produzido há mais de 5000 anos. Os babilônios preparam esse produto 

para o consumo e para o poder curativo, como apontam alguns registros. Tem como 

benefícios auxiliar na perda de peso, no tratamento da hipercolesterolemia e da hipertensão 

arterial, funciona como protetor em lesões oxidativas nos eritrócitos, rins e fígado e como 

antioxidante nas deficiências hormonais ovarianas (NAZIROĞLU et al., 2014 e  YAGNIK, 

SERAFIN E SHAH, 2018). Muitos brasileiros utilizam o vinagre como sanitizante de 

alimentos, principalmente hortaliças. 

No estudo realizado por Cordery et al. (2018), algumas plantas e seus extratos 

apresentaram propriedades terapêuticas, dentre elas, a capacidade antimicrobiana, o que pode 

ser uma ação promissora em substituição a sanitizantes a base de cloro, na higienização de 

alimentos. O capim-limão (Cymbopogon citratus) uma planta herbácea, cujas folhas são 
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popularmente, no Brasil, utilizadas como chá para tratamentos antiespasmódicos, analgésicos, 

antiinflamatórios, antipiréticos, diuréticos e sedativos, tem apresentado atividade 

antibacteriana (SHAH et al., 2011). O seu óleo essencial é constituído, principalmente por 

citral (65 a 80%) (SCHANEBERG e KHAN, 2002). Sendo este, composto por uma mistura 

de aldeídos isoméricos: geranial (citral A) e neral (citral B) e outros como, nerol, mirceno, 

gerânio, citronelal, cetonas, terpenos, flavonoides e compostos fenólicos, sendo o mirceno e o 

citral os compostos majoritários (SHAH et al., 2011).  

O óleo essencial do capim-limão apresenta como principais compostos, o mirceno e 

o citral, sendo este último majoritário. Guimarães e colaboradores (2008), realizaram um 

estudo sobre os efeitos de temperatura e exposição à luz solar, quanto à degradação dos 

compostos. O mirceno e o citral sofreram decréscimo com o tempo. Já com relação à 

temperatura, o mirceno sofreu degradação em temperaturas mais elevadas, o que não acontece 

com o citral. Já quanto à exposição à luz solar, não foi observado um aumento na degradação 

dos compostos, visto que na ausência de luz, também houve degradação dos componentes. 

Para Santos e colaboradores (2009), os meses que apresentam maior índice pluviométrico e 

temperatura mais elevada, o rendimento do óleo essencial foi melhor. Com relação à colheita, 

o período matutino foi o mais adequado, pois o óleo extraído apresentou mais eficácia 

(GUIMARÃES et al., 2008; SANTOS et al., 2009). 

O estudo descrito por Božik e colaboradores demonstra a capacidade antimicrobiana 

do citral presente no capim-limão, utilizando-o em combinação com o uso de antibióticos, 

para diminuir a frequência da resistência de microrganismos, por auxiliar no combate a cepas 

resistentes a outros antimicrobianos e também por ser utilizado de maneira sinérgica a outros 

antimicrobianos naturais ou sintéticos, por apresentar mecanismo de ação em alvos diferentes 

nas células bacterianas. Em um teste realizado em placas de microdiluição, utilizando o citral 

como substância-alvo, a concentração inibitória mínima (MIC) encontrada para E. coli foi de 

2048 mg/L (BOŽIK et al., 2018). Shah e colaboradores, em 2011, observou a atividade do 

óleo essencial separada por cromatografia em ágar contendo distintas cepas de espécies 

bacterianas, como Bacillus subtilis, E. coli, S. aureus, Salmonella e Shigella comprovando a 

ação dos compostos geranial e neral em organismos Gram-negativos e Gram-positivos 

(SHAH et al., 2011). 

Acredita-se que os terpenos presentes no C. citratus exerçam maior efetividade em 

seu mecanismo de ação nos gêneros bacterianos pertencentes à classe Gram-positiva, por essa 
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apresentar a parede celular formada predominantemente por peptideoglicano, tornando-os 

mais suscetíveis. Entretanto, para microrganismos Gram-negativos deve-se utilizar uma dose 

maior do óleo essencial para assim também obter uma redução significativa (ORTEGA-

RAMIREZ et al., 2017). 

Diante dos casos de DTA registrados por hortaliças contaminadas, torna-se 

necessário realizar um levantamento do grau de contaminação presente nas alfaces do 

município de Nova Friburgo e confirmar a eficácia da higienização adequada para o consumo 

desse alimento. 
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3. OBJETIVOS 

A partir do exposto acima, este trabalho apresenta como objetivos:  

Objetivo geral: 

 Avaliar microbiologicamente a alface crespa (Lactuca sativa var. crispa), 

realizar identificação morfotintorial, por Gram e bacterioscopia, 

principalmente de coliformes e microrganismos aeróbios mesófilos presentes 

em amostras de alface adquiridas no município de Nova Friburgo;  

 Comprovar a eficácia do hipoclorito de sódio, do vinagre como sanitizantes e 

avaliar o potencial antibacteriano do capim-limão. 

Objetivos específicos: 

 Relacionar a quantidade de coliformes termotolerantes com o limite 

permitido pela RDC 12/01; 

 Comparar a eficácia do capim-limão frente ao uso de vinagre e de hipoclorito 

de sódio, como futuro promissor para a higienização da hortaliça; 

 Promover a reflexão sobre a importância da higienização dos vegetais. 
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4. METODOLOGIA: 

 

4.1. COLETA DAS AMOSTRAS DE ALFACE: 

Foram adquiridos dois pés de alface em uma feira ao ar livre, no distrito de 

Conselheiro Paulino, município de Nova Friburgo, no período matutino de domingo e, dois 

pés dessa hortaliça em um hortifrúti no Centro da cidade, no período vespertino de segunda-

feira, nos meses de junho e julho do presente ano, em que as temperaturas são mais baixas e o 

índice pluviométrico é decrescente quando comparado ao período do verão. As amostras 

ficaram sob refrigeração do momento da aquisição até o processamento no dia seguinte. 

 

4.2. PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS: 

Cada uma das amostras foi separada em três grupos, cada um contendo 25 gramas de 

alface. Grupo 1: hortaliça não lavada; grupo 2: higienizado com vinagre de maçã Toscano 

Ind. Com. – SP – Brasil (1 colher de sopa para um litro de água destilada, sendo a 

concentração final de 200 mg/L); grupo 3: higienizado com hipoclorito de sódio da marca 

Ypê LTDA., sendo sua concentração informada pela empresa de 2,5% (1 colher de sopa para 

um litro de água destilada, concentração final de 200 mg/L). Cada processo de higienização 

teve duração de 15 minutos, sem posterior enxague das folhas. 

Cada amostra posteriormente foi colocada em pilões autoclavados, previamente 

identificados como: grupo 1 – NÃO, grupo 2 – VINAGRE e grupo 3 - NaHClO e adicionados 

225 mililitros de solução salina 0,9%. A hortaliça foi macerada por dois minutos. Essa 

maceração foi considerada a primeira diluição (BERGAMO e GANDRA, 2016) 

De cada um dos grupos, realizou-se três diluições seriadas em caldo Lactosado, 

contendo tubo de Durhan para avaliação da produção de gás, em duplicata, como prova 

presuntiva e, incubadas em estufa bacteriológica a 35 °C entre 24 e 48 horas, baseado na 

metodologia utilizada por Barbosa e colaboradores (2016). 

 

 

 



30 

 

4.3. DETERMINAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES 

A partir da confirmação do crescimento, com evidenciação da turbidez e com 

produção de gás nos tubos de Durhan contidos no caldo Lactosado, os microrganismos foram 

inoculados por meio de uma alça bacteriológica para os tubos de ensaio de vidro, cada um 

contendo 10 mL dos caldos seletivos Verde Brilho Brilhante (VBB), Himedia₢ e Escherichia 

coli (EC), Himedia₢, sendo o primeiro incubado a 35 °C em estufa bacteriológica e o 

segundo em banho-maria entre 44,5 °C e 45 °C por 24 horas, para posteriormente observar o 

crescimento de coliformes totais e termotolerantes, respectivamente (SHINOHARA et al., 

2014). 

  

4.4. DETERMINAÇÃO DE AERÓBIOS MESÓFILOS 

Para a determinação dessa classificação, foi utilizado o meio de cultura PCA (Plate 

count agar), Acumedia₢, um cultivo para as primeiras diluições de cada grupo e em duplicata 

para as diluições subsequentes, sendo o total de três diluições. De cada diluição foram 

adicionados 100 microlitros em cada placa, sendo realizada a técnica de spread-plate 

(espalhamento em superfície) realizada por alça de Drigalski da menor para a maior 

concentração de cada grupo. As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 35 °C por 

24 horas para posterior contagem de unidades formadoras de colônia (UFC), multiplicando-se 

a média aritmética das duplicatas pelo respectivo fator de diluição. O resultado foi expresso 

em UFC.g
-1

. A figura 3 demonstra todo o processamento dos pés de alface. 

A partir do crescimento bacteriano obtido nas placas de Petri contendo PCA, 

colônias foram selecionadas, aleatoriamente para o teste de efetividade antimicrobiana do 

capim-limão liofilizado (Cymbopogon citratus). 

As colônias foram submetidas à técnica de coloração de Gram, para auxiliar na 

identificação morfotintoral dos microrganismos selecionados para o teste de concentração 

inibitória mínima (MIC). 
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Figura 3. Fluxograma da metodologia utilizada para a análise microbiológica das 

amostras de pés de alface. 
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4.5. PREPARAÇÃO DO CAPIM-LIMÃO 

O capim-limão foi colhido no período matutino do mês de março de 2019, em local 

bastante ensolarado e iluminado, de temperatura amena. Foi preparada uma infusão do mesmo 

adicionando 40 gramas, a 2 litros de água destilada em ebulição, respeitando a proporção de 3 

gramas para 150 mililitros de água, conforme disposto pela ANVISA (BRASIL, 2011). Após 

resfriamento, a infusão, sem as folhas de capim-limão, foi transferida para recipientes, os 

quais foram enviados para o processo de liofilização no laboratório de Produtos Naturais, 

FIOCRUZ.  

O processo de liofilização foi feito no equipamento GAMMA 2-16 LSC plus. A 

primeira etapa é o congelamento da amostra sob pressão atmosférica. A temperatura ideal 

corresponde a 10 °C abaixo do ponto de solidificação previamente determinado. Em um 

segundo momento, ocorre a secagem principal, com isso a pressão dentro da câmara de 

segurança será reduzida. Iniciando-se o processo de sublimação, a água contida no produto é 

convertida em vapor de água, que se condensa em um compartimento denominado 

condensador de gelo. O restante de água que existe no produto é totalmente eliminado na fase 

de secagem final, processo no qual é denominado dessorção. A partir de então, a amostra 

sofre descongelamento por gás quente, podendo ser retirada do equipamento (MANUAL DE 

INSTRUÇÕES CHRIST, 2013). 

  

4.6. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (MIC) 

Para a determinação do MIC do capim-limão e do citral, que foi adquirido de forma 

comercial da marca Sigma Aldrich₢, tomou-se como base a metodologia proposta por Cunha 

e colaboradores (2013) (CUNHA et al., 2013). Foi preparado o caldo TSB (Tryptic Soy Broth) 

e placas de Petri contendo PCA, autoclavados a 121 °C, posteriormente feito o teste de 

esterilidade por 24 horas. Os microrganismos foram semeados no caldo TSB por 24 horas. A 

partir do crescimento microbiológico houve o repique para as placas de PCA para obtenção de 

colônias isoladas, confirmando a pureza das amostras.  

Cinco miligramas do capim-limão liofilizado foram pesados em balança de alta 

precisão, assim como o citral. Os mesmos foram solubilizados em 10 microlitros de 

dimetilsulfóxido (DMSO), em tubos eppendorf estéreis. Um tubo contendo somente DMSO 

foi utilizado como controle. Essas soluções foram estocadas sob refrigeração, overnight. 
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Após o período de incubação, em cada tubo de eppendorf (capim-limão, citral e 

DMSO) foi adicionado 490 microlitros de água estéril ultrapura. A partir da homogeneização, 

prosseguiu-se com a diluição seriada dos compostos. A “solução mãe” contem 500 

microlitros, a segunda diluição (1:2), contem 100 microlitros de água estéril e 100 microlitros 

da concentração (1:1), e assim foi realizado sucessivamente até a diluição (1:32). Em um 

primeiro momento, foi realizado a diluição entre 2 mg/mL até 0,0625 mg/mL em cada poço 

da microplaca, como pode ser observado no quadro 1. Em um segundo teste com as soluções, 

foram testadas as concentrações 20 mg/mL e 10 mg/mL.  

Como controles foram utilizados o DMSO, os antibióticos penicilina 10000 UI/mL e 

estreptomicina 10mg/mL e um poço com TSB apenas. A diluição mãe foi determinada, 

utilizando 24 microlitros do antimicrobiano de escolha e 276 microlitros de água estéril. Para 

as diluições seguintes, foram utilizados 100 microlitros de água estéril e 100 microlitros da 

solução anterior. 

Quadro 1: Demonstração do cálculo das concentrações dos compostos a serem 

testados nas diluições seriadas. 

Concentração inicial do capim-limão e do 

citral 

Concentração final do capim-limão e do 

citral em cada poço: 

Solução mãe: 20000 µg/mL 2000 µg/mL na diluição 1:1  

10000 µg/mL 1000 µg/mL na diluição 1:2 

5000 µg/mL 500 µg/mL na diluição 1:4 

2500 µg/mL 250 µg/mL na diluição 1:8 

1250 µg/mL 125 µg/mL na diluição 1:16 

625 µg/mL 62,5 µg/mL na diluição 1:32 

 

O inóculo bacteriano foi obtido a partir das colônias retiradas com o auxílio de alça 

bacteriológica na semeadura em PCA, sendo preparadas segundo a escala 0,5 de McFarland, a 

fim de obter uma turvação correspondente a aproximadamente 1,5 x 10
8
 UFC, em solução 

salina estéril.  

Foram utilizadas seis amostras bacterianas: E. coli, S. aureus, provenientes do 

estoque bacteriológico do Laboratório Multidisciplinar 1 do Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo, colônias crescidas e isoladas das amostras de alface analisadas, sendo selecionado 
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um bacilo Gram negativo, um bacilo Gram positivo, um coco Gram positivo e um coco Gram 

negativo. 

Para a realização do teste foram utilizadas microplacas contendo 96 poços com a 

seguinte organização sendo tudo realizado em triplicata: capim-limão liofilizado e citral, nas 

seis diluições obtidas (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32), controle 1 (C1) (DMSO), controle 2 (C2) 

(antibióticos), sendo colocados 85 microlitros de TSB, 10 microlitros da solução teste e 5 

microlitros do inóculo bacteriano. Também foi feito o controle negativo (CN) (85 microlitros 

de TSB e 10 microlitros de solução teste), controle positivo do crescimento bacteriano (CP) 

(85 microlitros de TSB e 5 microlitros da amostra bacteriana), no último poço, foi colocado 

apenas o caldo TSB para confirmar a esterilidade desse. A microplaca foi incubada a 36 °C 

por 24 horas. 

 

 

Figura 4: Demonstração da organização dos testes para determinação do MIC em microplacas 

de 96 poços. 

 

1:2 

1:4 

1:8 

1:16 

1:32 

TSB + Inóculo 

1:1 
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5. RESULTADOS: 

 

5.1. QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DAS AMOSTRAS DE ALFACE 

 

5.1.1. Contagem total de microrganismos 

Na primeira amostra de alface analisada, na primeira diluição de todos os três grupos, 

não higienizada (G1), higienizada por vinagre (G2) e higienizada por hipoclorito de sódio 

(G3), a contagem das colônias das placas de PCA foi acima de 300 UFC, sendo consideradas 

incontáveis. Na segunda diluição, os grupos 1 e 2 continuaram apresentando mais de 300 

UFC. Entretanto, no grupo 3, foi calculada a média aritmética das placas de mesma diluição, 

tendo como resultado, o total de 68 UFC (8,0x10
4
 UFC/mL). Na terceira diluição, a média 

aritmética representante do grupo 1, foi de 83 UFC (1,1x10
6 

UFC/mL), a do grupo 2 foi de 90 

UFC (1,2x10
6
 UFC/mL), e do grupo 3 foi de 9 colônias, ou seja, podemos inferir que nesse 

grupo e nessa diluição maior, o crescimento de microrganismos foi mínimo em hipoclorito de 

sódio, como podemos observar no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2: Ação antimicrobiana dos sanitizantes e contagem total de UFC para a 

primeira amostra de alface analisada. 

A segunda amostra adquirida em um hortifrúti, no período vespertino, a contagem do 

número total de colônias no PCA apresentou como resultados: em todas as diluições do grupo 
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1 foram registradas mais de 300 UFC, assim como nas diluições 1 e 2
 
do grupo 2 e na 

primeira do G3. Na terceira diluição do grupo 2, a média do crescimento de UFC foi de 45,5 

colônias registradas (6x10
5
 UFC/mL). Já na solução clorada, o crescimento pode ser 

considerado nulo nas duas últimas diluições (0,05x10
5
 UFC/mL). A contagem das UFCs e a 

redução da carga microbiana total devido à ação dos sanitizantes na amostra 2, pode ser 

observada no gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Ação antimicrobiana dos sanitizantes e contagem total de UFC para a 

segunda amostra de alface analisada. 

A terceira amostra adquirida na feira ao ar livre, no período matutino do dia anterior, 

apresentou no PCA, mais de 300 colônias na primeira diluição nos grupos 1 e 2. A segunda 

diluição dos itens anteriores teve como média 245 UFC, no G1, (3x10
5
 UFC/mL) e 277 UFC, 

no G2, (3,3x10
5
 UFC/mL). Na diluição de menor concentração, o número de colônias 

registrado foi de 119 (1,5x10
5
 UFC/mL) a 36,5 colônias (4,8x10

5
 UFC/mL), nos grupos 

citados anteriormente. Em contrapartida, o grupo representado por hipoclorito de sódio, teve 

crescimento abaixo de 30 UFC em todas as três diluições (660 UFC/mL), podendo ser 

afirmado que não houve crescimento bacteriano significativo (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Ação antimicrobiana dos sanitizantes e contagem total de UFC para a 

terceira amostra de alface analisada. 

A contagem total do número de UFC, na última amostra de alface a ser analisada, 

apresentou mais de 300 UFC em todas as concentrações no grupo 1, nas primeira e segunda 

diluições do grupo 2 e, também, na primeira concentração, do grupo 3. Enquanto, a terceira 

diluição do grupo 2, a média registrada foi de 270 (36x10
5
 UFC/mL) colônias e as outras 

diluições do hipoclorito de sódio não apresentaram crescimento microbiológico significativo, 

por exemplo, 9,5 colônias na segunda diluição (1,1x10
4
 UFC/mL) (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Ação antimicrobiana dos sanitizantes e contagem total de UFC para a 

quarta amostra de alface analisada. 

 

5.1.2. Presença de coliformes totais 

Foi confirmada a presença de coliformes totais, na primeira amostra, em todos os 

tubos representantes das três diluições do grupo 1. Os tubos das diluições 1 e 2 foram 

positivos no grupo 2, e em apenas 1 da terceira diluição. O grupo que tem como representante 

a substância clorada (3), apresentou positividade em duplicata para a concentração 1 e em 

apenas um tubo na diluição 2. 

Houve positividade, na segunda amostra, para os tubos representantes das três 

diluições nos grupos 1 e 2. O terceiro grupo apresentou crescimento na diluição 1, em 

duplicata e em apenas um tubo na segunda diluição.  

Na análise para coliformes totais, as amostras 3 e 4 apresentaram perfil idêntico. Em 

todos os tubos das diluições do grupo 1 houve crescimento. Na segunda diluição, apresentou 

crescimento em apenas 1 tubo e na terceira diluição não houve crescimento, como pode ser 

observado no quadro 2. 
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5.1.3. Coliformes termotolerantes 

No caldo EC, para a determinação de coliformes termotolerantes a 44,5 °C, não 

houve registro de crescimento, turbidez ou produção de gás em nenhum tubo das diluições 

definidas de todos os três grupos, das quatro amostras analisadas. 

O quadro 2 a seguir dispõe todos os dados obtidos através da análise microbiológica 

das 4 amostras de alface adquiridas em relação à positividade dos tubos contendo VBB para 

coliformes totais e à ausência de coliformes termotolerantes, considerando os três grupos de 

higienização.  

Quadro 2: Determinação de positividade para coliformes totais e a ausência de 

coliformes termotolerantes das amostras de alface analisadas. 

Primeira Amostra de Alface 

Método de higienização: Coliformes totais: Coliformes termotolerantes: 

Não lavada (G1) 100% positividade Não houve crescimento 

Vinagre (G2) 83,3% positividade Não houve crescimento 

Hipoclorito de Sódio (G3) 50% positividade Não houve crescimento 

Segunda Amostra de Alface 

Método de higienização: Coliformes totais: Coliformes termotolerantes: 

Não lavada (G1) 100% positividade Não houve crescimento 

Vinagre (G2) 100% positividade Não houve crescimento 

Hipoclorito de Sódio (G3) 50% positividade Não houve crescimento 

Terceira Amostra de Alface 

Método de higienização: Coliformes totais: Coliformes termotolerantes: 

Não lavada (G1) 100% positividade Não houve crescimento 

Vinagre (G2) 33,3% positividade Não houve crescimento 

Hipoclorito de Sódio (G3) 0% positividade Não houve crescimento 

Quarta Amostra de Alface 

Método de higienização: Coliformes totais: Coliformes termotolerantes: 

Não lavada (G1) 100% positividade Não houve crescimento 

Vinagre (G2) 33,3% positividade Não houve crescimento 

Hipoclorito de Sódio (G3) 0% positividade Não houve crescimento 
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5.2. IDENTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA PELA TÉCNICA DE GRAM 

A partir das colônias selecionadas para o MIC e submetidas à técnica de Gram, 

observou-se a presença de cocos Gram positivos, Gram negativos e bacilos Gram positivos e 

Gram negativos, como evidenciado na figura 5. 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

g)  

Figura 5: Fotos ilustrando o resultado morfotintorial da técnica de coloração de 

Gram, a partir de colônias selecionadas do APC: a) cocos Gram-positivos; b) cocos Gram-

negativos; c) cocos Gram-positivos; d) bacilos Gram-negativos; e) bastões Gram-positivos; f) 

cocos Gram-negativos; g) cocos Gram-negativos. 
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5.3. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIBACTERIANO DO CAPIM-LIMÃO 

E. coli foi a primeira amostra representante para a realização do MIC. Decorridas 24 

horas de incubação, obteve-se como resultado a turbidez, que caracteriza crescimento 

bacteriano, em todos os poços em triplicata para as soluções em teste, capim-limão liofilizado 

e citral, nos controles C1 e C2 (DMSO e antimicrobiano, respectivamente) e, por fim no 

controle de crescimento bacteriano (CP), contendo apenas caldo TSB e inóculo. Não houve 

registros de crescimento bacteriano nos poços contendo as soluções em teste e o caldo TSB e 

no poço contendo apenas o meio de cultura, como pode ser observado na figura 6. 

 

Figura 6: Resultado do MIC para o capim-limão da cepa de E. coli realizado em microplacas 

de 96 poços. 

Para a colônia representante de bastonete Gram positivo (E) e cocos Gram-negativos 

(G) a determinação do MIC teve como resultado crescimento bacteriano, em todas as 

concentrações de capim-limão liofilizado, do citral, do C1 com DMSO e no controle positivo 

bacteriano. Porém não houve crescimento em todas as concentrações de antibiótico utilizado 



42 

 

(C2), no controle de esterilidade para o capim limão e o citral (CN) e também no poço que 

continha apenas o meio de cultura.  

A colônia C de cocos Gram Positivos, apresentou crescimento lento e resultado 

semelhante à colônia E, como pode ser observado na figura 7. Portanto, foi realizada uma 

primeira leitura do MIC após incubação em estufa por 24 horas, porém não houve nenhum 

indício de crescimento, inclusive nos poços de controle positivo bacteriano. A segunda leitura 

foi realizada em 48 horas de incubação, registrando crescimento bacteriano em todas as 

triplicatas e concentrações do capim-limão, do citral e do DMSO, porém não houve 

crescimento em todas as diluições de antibiótico e nos controles negativos das soluções. 

 

Figura 7: Resultado do MIC para o capim-limão das colônias C, E e G realizado em 

microplacas de 96 poços. 

A colônia D, representante como bacilo Gram negativo, foi submetida ao MIC com 

as substâncias- teste capim-limão e citral e não apresentou crescimento bacteriano em estufa 

por 24 e 48 horas. 
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A determinação do MIC para o capim-limão e para o citral tendo como cepa 

bacteriana em teste S. aureus apresentou como resultado a positividade em todas as 

concentrações dos compostos naturais, do DMSO e nas diluições do antibiótico 1:2, 1:4, 1:8, 

1:16 e 1:32. A inibição do crescimento ocorreu nos controles negativos dos compostos, na 

primeira diluição do antibiótico e no teste de esterilidade do meio TSB, como pode ser 

observado na figura 8. 

 

Figura 8: Resultado do MIC para o capim-limão da cepa de S. aureus em 

microplacas de 96 poços.  

Em um segundo momento, em que se utilizou concentrações maiores, 20 mg/mL e 

10 mg/mL, foram analisadas as mesmas cepas bacterianas selecionadas para o primeiro teste. 

Entretanto, não houve mudança dos resultados, isto é, não houve inibição do crescimento em 

nenhuma concentração para o capim-limão tampouco para o citral.  
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6. DISCUSSÃO: 

 

6.1. QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DAS AMOSTRAS DE ALFACE 

 

6.1.1. Presença de coliformes totais e coliformes termotolerantes 

Todas as amostras deste trabalho que não receberam nenhum tipo de higienização 

apresentaram positividade de 100% para coliformes totais, apesar de não ser um fator 

avaliado pela RDC n°12. Elpo e colaboradores determinam que essa confirmação 

contribui para inferir sobre algum tipo de contaminação durante todo o processo desde o 

cultivo até a comercialização dos pés de alface (BRASIL, 2001; ELPO, NEGRELLE e 

GOMES, 2004). 

Diante dos resultados obtidos a partir da reprodução do método convencional em 

microbiologia, não foi observado, em todas as amostras, a presença de coliformes 

termotolerantes. A sensibilidade e a especificidade do método utilizado são adequadas 

para a avaliação, devido à característica de crescimento de E. coli em temperaturas mais 

altas (42, 5 °C – 45 °C), assemelhando-se a temperatura encontrada no intestino humano.  

A legislação impõe como limite máximo para a presença de coliformes por 

grama da amostra de hortaliça 10
2
 UFC (ANVISA, 2001). Pode-se inferir, portanto, o 

cumprimento das normas de armazenamento e de manuseio de forma asséptica, como 

estabelecido nos padrões de higienização após a colheita, das amostras analisadas no 

presente estudo.  

Segundo Bergamo e Gandra (2016), a contagem de coliformes totais ficou entre o 

intervalo 1x10
1
 e 2.8x10

5
 UFC.g

-1
, no cultivo tradicional da alface, ocorrendo em 100% 

das 20 amostras analisadas. A presença de E. coli foi confirmada em 22,2% das amostras 

cultivadas tradicionalmente e em 11,1%, hidroponicamente. Essa espécie bacteriana (E. 

coli) denota um indicador de contaminação fecal multifatorial, seja por práticas 

inadequadas de higienização dos manipuladores, por discordância das regras de 

transporte, de acondicionamento e por contaminação do próprio solo. 

Em um artigo que visava determinar a contaminação microbiológica em folhas de 

alface comercializadas em supermercados e em feiras ao ar livre na cidade de Recife, no 

estado de Pernambuco, foram encontrados 100% de positividade para coliformes totais em 
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ambos os estabelecimentos. Já a presença de coliformes termotolerantes, as amostras 

adquiridas nos supermercados apresentaram 100% de positividade e, as amostras em feiras 

livres em 93% (SHINOHARA et al., 2014).  

Szczech e colaboradores (2018), realizaram a avaliação microbiológica de distintos 

tipos de vegetais, sendo observado que a alface foi a hortaliça que apresentou o maior grau de 

contaminação por E. coli, com valores que ultrapassaram o limite de 100 UFC.g
-1

, sendo 12% 

das amostras representantes orgânicos e 2% por cultivo tradicional (Szczech et al., 2018). 

 

6.1.2. Contagem total de microrganismos 

Não há nenhuma legislação brasileira vigente que regulamente o padrão máximo que 

possa ser encontrado do número de UFCs nas amostras de hortaliças, vegetais e similares in 

natura.  Entretanto, os resultados encontrados são importantes para alertar sobre a presença de 

microrganismos e as devidas condições higiênico-sanitárias aos quais a hortaliça é submetida. 

Segundo Paiva, na análise dos pés de alface cultivados em solo ou por hidroponia, a 

porcentagem que representa a quantificação elevada de coliformes totais é de 68%, 17 

amostras. Desse total, oito pés da hortaliça pertencem ao cultivo no tradicional e cinco 

pertencem ao cultivo hidropônico. Para coliformes termotolerantes, a confirmação aconteceu 

em 32% (oito pés de alface) das amostras analisadas, sendo 24% para o cultivo direto no solo 

(6), dois provenientes de restaurantes e não houve nenhum registro para as amostras 

hidropônicas. E, para microrganismos aeróbios mesófilos, 36% não atendiam aos parâmetros 

estabelecidos pelo autor de até 10
6
 UFC/g (PAIVA, 2011). Todas as amostras analisadas, no 

presente estudo, eram representantes do cultivo tradicional no solo. Com relação à contagem 

de microrganismos aeróbios mesófilos, 41,6% das amostras analisadas apresentaram valores 

superiores ao limite estabelecido no artigo-base. A primeira e a quarta amostras, nos grupos 1 

e 2 e, a segunda amostra, no grupo 1 demonstraram contagem acima do estabelecido, pelo 

autor, frente aos diversos sanitizantes.  

Segundo Santos e colaboradores (2010), na cidade de Campinas, São Paulo, foram 

analisadas cinco amostras de alface crespa. A contagem de aeróbios mesófilos ficou entre 6,1 

a 7,5 log UFC.g
-1

, que estaria dentro dos limites estabelecidos nos países europeus, França e 
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Alemanha, para coliformes totais o intervalo foi de 3 a 6 log UFC.g
-1

 e de E. coli menor que 2 

log UFC.g
-1

, valor em concordância com o imposto pela legislação brasileira. 

 

6.2. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO HIPOCLORITO DE SÓDIO E DO VINAGRE 

COMO SANITIZANTES 

No presente trabalho, a média encontrada de redução da carga bacteriana com a 

utilização de hipoclorito de sódio 200 mg/L foi de 98,2%, enquanto a utilização de vinagre 

como sanitizante foi responsável por reduzir 23,75% da contagem total das UFCs. 

Microrganismos aeróbios mesófilos apresentaram média de 2,35x10
6
 UFC/g, no grupo que 

não sofreu nenhum tipo de higienização, após a utilização do ácido acético foram registradas, 

1,4x10
6
 UFC/g, e, por fim, o grupo que sofreu higienização com produto a base de cloro teve 

como média, 2x10
4 

UFC/g, aproximadamente, demonstrando a eficiência do hipoclorito na 

redução da carga microbiana, nas quatro amostras analisadas. 

Em um estudo realizado em Camerino, na Itália no ano de 2016, com a proposta de 

determinar o grau de efetividade para a higienização das folhas de alface, obteve-se o seguinte 

resultado: o uso de 10 mL de vinagre com 500 mL de água da torneira para lavagem de 25 

gramas da hortaliça durante o período de tempo de 15 minutos foi capaz de reduzir 6% da 

carga bacteriana total presente em mesma quantidade de alface não higienizada. Entretanto, 

desinfetantes a base de produtos clorados, com volume na mesma proporção para idêntica 

quantidade de alface, foram responsáveis por reduzir em 43% a carga total bacteriana 

encontrada antes de qualquer método de higienização. Na análise das amostras frescas, não 

foram encontradas Listeria monocytogenes, Salmonella spp. e E. coli. Aeróbios mesófilos 

apresentaram como média 5,73 log UFC.g
-1

, valor aceitável para o consumo 

(BENCARDINO, VITRALI e PETRELLI, 2018).  

A presença de coliformes totais nas amostras que foram higienizadas com ácido 

acético corresponde à média de 62,5%. Enquanto as amostras que foram submetidas à ação do 

hipoclorito de sódio, tiveram como média 25% de positividade, isto é, houve uma redução de 

75% da carga microbiana inicial. O grupo 1 apresentou 100% de positividade para os 24 

tubos, enquanto no grupo 2, 15 tubos foram positivos e, no grupo 3, apenas 6.  Esses 

resultados eram esperados, devido ao grande potencial bactericida do hipoclorito de sódio e à 

indicação por parte do Ministério da Saúde para a higienização dos alimentos. 
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Em um estudo proposto por Santos e colaboradores, o número de coliformes 

termotolerantes no tempo 0 (em que não houve influência por uso de hipoclorito de sódio) e 

no tempo 1 (15 minutos de imersão de hipoclorito de sódio a 200 mg/L) sofreu redução de 

0,54 NMP/g (Número Mais Provável/grama). Já a quantificação de coliformes totais, sofreu 

decréscimo de 0,83 NMP/g. Em tempos maiores, os resultados não foram significativamente 

expressivos, o que leva a afirmação de não ser necessário o aumento do tempo da 

higienização com a solução clorada. As bactérias mesófilas encontradas na análise, também 

sofreram diminuição da contagem de 5,49 UFC/g para 4,04 UFC/g. A partir da utilização de 

hipoclorito, a presença de coliformes termotolerantes (0,73 ± 0,70 NMP/g) estaria de acordo 

com a legislação brasileira, proposta pela ANVISA (SANTOS et al., 2012).  

Na avaliação da eficácia de sanitização nas amostras de hortaliças comercializadas na 

cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, houve confirmação da presença de 

termotolerantes e, a partir, da utilização de hipoclorito de sódio ocorreu uma redução 

significativa, de 4.6x10
2
 NMP/mL para 4 NMP/mL, em um supermercado e, de 21 NMP/mL 

para menos de 3 NMP/mL, em um segundo estabelecimento, ficando dentro do limite 

estabelecido pela RDC 12/2001, de 10
2
 NMP/g. Outro dado analisado, foi a determinação de 

coliformes totais, no grupo de amostras sem higienização a média é de 1.1x10
3
 NMP/mL e, 

após a sanitização com o composto clorado, foi reduzida para 96 NMP/mL (FERREIRA et 

al., 2011), indicando excelente atividade bactericida desta substância.  

Já o trabalho realizado nas feiras livres do município Sobral, a média de coliformes 

totais foi de 9.9x10
4
 NMP/g, de coliformes termotolerantes, 8.2x10

4
 NMP/g, tornando as 

amostras impróprias para o consumo. Os microrganismos aeróbios mesófilos tiveram média 

de 3.2x10
5
 UFC/g, indicando elevado grau de contaminação, porém aceitável, tendo como 

base de limite máximo até 10
6
 UFC/g (COUTINHO et al., 2015). 

No estudo de Da Silva Chaves e colaboradores que avaliou a eficácia da utilização 

do hipoclorito de sódio e do vinagre como sanitizantes, foram analisadas 18 amostras de 

alface, com a higienização realizada com hipoclorito de sódio a 200 mg/L e com 2 colheres de 

sopa de vinagre para 1 litro de água. Das amostras que utilizaram solução clorada, nenhuma 

apresentou coliformes termotolerantes, enquanto as hortaliças que foram sanitizadas com 

vinagre, duas amostras confirmaram essa classe de coliforme, uma delas com contagem acima 

do permitido (1,1x10
2
 NMP/g), sendo considerada imprópria para o consumo (DA SILVA 

CHAVES et al., 2016). Com a análise desses dados, pode-se observar a melhoria da qualidade 
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das hortaliças, no âmbito microbiológico, a partir da utilização do hipoclorito como 

sanitizante. 

Segundo dados apresentados por Nascimento e Alencar (2014), avaliando-se a 

eficiência do hipoclorito de sódio e do ácido acético, constatou-se que ambos apresentaram 

atividade contra coliformes totais e termotolerantes. O hipoclorito reduziu a carga microbiana 

dos coliformes totais em 91,5% e dos termotolerantes em 99,9%, já o ácido acético reduziu 

15,9% e 55,7%, respectivamente.  

A EMBRAPA indica para uma melhor conservação da alface, a higienização com 

solução de hipoclorito de sódio (100 ppm) por 10 minutos, após lavagem em água corrente, 

seguida de enxague, para, posteriormente, ser guardada em geladeira (MALDONADE, 

MATTOS e MORETTI, 2014), conforme está descrito que o hipoclorito apresenta excelente 

atividade antimicrobiana. 

 

6.3. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO CAPIM-LIMÃO 

Os resultados obtidos, deste trabalho, na análise da eficácia do potencial 

antibacteriano do capim-limão e do citral foram negativos para inibição do crescimento de 

todas as cepas bacterianas selecionadas, contendo representantes Gram-positivas e Gram-

negativas, em concentração igual ou inferior a 2 mg/mL e mesmo nas concentrações maiores, 

10 mg/mL e 20 mg/mL. A sensibilidade do método de microdiluição é considerada 30 vezes 

mais significante do que outros métodos, portanto, esse fator não deve ser considerado a causa 

para o resultado encontrado. 

Assim também aconteceu em um estudo que avaliou a eficácia antibacteriana do 

capim-limão e de outros óleos essenciais frente a cepas de E. coli, apresentando-se ineficaz 

em concentração igual ou superior a 6400 µg/ml (LARA et al., 2016).  

No presente trabalho, não foi realizada a quantificação dos compostos presentes no 

capim-limão liofilizado, portanto não se pode afirmar a concentração dos compostos 

fenólicos, etanólicos e terpenos presentes. 
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Javed e colaboradores comprovaram que os compostos etanólicos do capim-limão 

apresentaram MIC de 10 mg/mL para E. coli e 20 mg/mL para S. aureus, enquanto o 

composto hexano não apresentou inibição (JAVED et al., 2018). 

Ortega-Ramirez e colaboradores avaliaram a eficácia dos óleos essenciais de 

Cymbopogon citratus e Allium cepa isoladamente e em sinergismo, percebendo que o capim-

limão foi mais eficaz para S. aureus (MIC=0.44 g.L
-1

) do que para E. coli (MIC=2.21 g.L
-1

). 

A ação dos terpenos presentes no capim-limão tem demonstrado melhor ação contra bactérias 

Gram-positivas do que contra as bactérias Gram-negativas por apresentarem dupla membrana 

celular, ou seja, uma barreira dupla. O capim-limão contribui para a redução da carga 

bacteriana inoculada na alface de 1x10
6
 UFC/mL, em dose 2,2 g/L houve redução de 1.736 

log UFC.g
-1

 de E. coli e em dose de 0,44 g/L reduziu 1.974 log UFC.g
-1

 de S. aureus 

(ORTEGA-RAMIREZ et al., 2017). 

A determinação do MIC para o capim-limão por Naik e colaboradores, ocorreu por 

macrodiluição em caldo TSB. Entretanto também realizou-se o teste de difusão em ágar para 

avaliar a susceptibilidade antimicrobiana, variando do mínimo  de 5% atingindo o efeito 

máximo a 30%. A atividade antibacteriana do óleo essencial do capim-limão apresentou um 

aumento progressivo, correlacionado com maiores concentrações. O MIC de S. aureus inicial 

foi registrado no valor de 0,03%, caracterizando elevada sensibilidade e de 0,06% para a 

concentração bactericida mínima (MBC). Já E. coli apresentou resultados significativos, MIC 

de 0,06% e 0,12% para a MBC. Com esse estudo pode-se perceber maior susceptibilidade do 

óleo essencial de capim-limão para bactérias Gram-positivas comparando-as com bactérias 

Gram-negativas (NAIK et al., 2010). 

Em uma pesquisa realizada pela EMBRAPA, constatou-se também que o capim-

limão pode ser um agente antibacteriano, com maior ação para bactérias Gram-positivas, com 

MIC no valor de 0,34 mg/mL para S. aureus do que para Gram-negativas, com MIC de 5,5 

mg/mL para E. coli no método de diluição em caldo (MACHADO et al., 2012). 

Para determinar a ação antibacteriana do capim-limão, Luís e colaboradores, em 

2017, realizaram o teste de disco-difusão, seguindo as orientações do Clinical Laboratory and 

Standards Institute (CLSI), assim os discos de papel foram saturados com 10 µL de cada óleo 

essencial, tendo como registro de halo de inibição para S. aureus o valor de 45.9 mm, para 

cepas de S. aureus resistentes a Meticilina (MRSA), 50.88 mm, e, para E. coli, 17.44 mm. 
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Analisando os resultados encontrados para todas as espécies bacterianas estudadas, 

confirmou-se o resultado de que bactérias Gram-negativas são mais resistentes ao composto 

natural em questão (LUÍS et al., 2017). 

Em um estudo que visava prevenir patógenos de origem alimentar por meio da 

utilização de extratos vegetais, o MIC encontrado para S. aureus foi de 525 µg/mL e para a 

cepa de E. coli O157:H7, 475 µg/mL para o extrato de capim-limão, na técnica de 

macrodiluição (TAYEL et al., 2015). 

Deve-se levar em consideração, a influência e a variação da quantidade dos 

compostos presentes nas folhas do capim-limão, de acordo com os fatores climáticos, como a 

presença da luz solar, o índice pluviométrico, a temperatura, o período do dia em que foi 

realizada a colheita, a condição do solo (MACHADO et al., 2012). 

Por fim, mais estudos devem ser realizados para verificar o potencial do citral, 

composto, que em alguns outros artigos, apresentou atividade antimicrobiana, em menores 

concentrações relatadas do que as que foram testadas. 

Neste trabalho, os antibióticos utilizados para a determinação do MIC foi o 

sinergismo entre penicilina e estreptomicina. S. aureus apresentou MIC de 1 μg/mL, já E. 

coli, cresceu em todas as concentrações testadas, não sendo possível determinar o MIC. 

As penicilinas são pertencentes aos antibióticos β-lactâmicos. São inibidores da 

síntese da parede celular. Atuam no mecanismo de transpeptidação, reação que resulta na 

ligação cruzada de duas cadeias peptídicas ligadas ao glicano. Inibem irreversivelmente a 

enzima transpeptidase. De forma geral, as bactérias Gram-positivas são susceptíveis à 

penicilina, o que não se observa com a maioria das Gram-negativas. O mecanismo de 

resistência bacteriana pode ser através da produção de enzimas, codificadas pelo plasmídeo R, 

capazes de causar a abertura do anel β-lactâmico, que impedem o acesso do antimicrobiano ao 

sítio alvo. Pseudomonas aeruginosa, bactérias entéricas e S. aureus podem apresentar 

também como mecanismo de resistência, a redução da permeabilidade à droga (MADIGAN et 

al., 2016). 

Já a estreptomicina pertencente ao grupo dos aminoglicosídeos tem como alvo a 

subunidade ribossomal 30S, inibindo a síntese proteica. Comumente, é indicada para o 

tratamento de infecções por bactérias Gram-negativas. O mecanismo de ação acontece através 



51 

 

da ligação ao receptor P12, na subunidade 30S, a partir disso, bloqueia a atividade do 

complexo de iniciação para formação de peptídeos. O RNA mensageiro sofre tradução 

equivocada e gera um aminoácido incorreto, o que forma uma proteína não funcional, ocorre 

a quebra dos polissomos e, consequentemente, após todos esses eventos, a morte da bactéria 

(BROOKS et al., 2014). 

O plasmídeo R100 codifica mecanismos de resistência sintetizando enzimas que 

fosforilam, acetilam ou adenilam o fármaco, que perde sua atividade, por alteração do alvo ou 

por modificação da membrana externa, que reduz o transporte ativo do aminoglicosídeo para 

o interior da célula. Bactérias entéricas frequentemente expressam esse mecanismo de 

resistência (MADIGAN et al., 2016 e BROOKS et al., 2014). 

A atividade antibacteriana e bacteriostática do DMSO foi confirmada em alguns 

estudos (ANSEL, NORRED e ROTH, 1969; BASCH e GADEBUSCH, 1968). DMSO é 

empregado como solubilizador de várias substâncias antes da realização de testes de 

determinação de MIC, assim é importante confirmar que o efeito inibidor observado 

realmente é da substância teste e não do DMSO. Kirkwood e colaboradores (2018), relataram 

a importância da determinação do efeito inibidor do DMSO. Os autores observaram que ao 

trabalhar com Mycobacterium abscessus, o DMSO precisa ser diluído pelo menos 1:10 como 

prevenção da inibição pelo uso deste solvente. Neste trabalho, observou-se que o DMSO não 

inibiu o crescimento bacteriano nas microplacas, na concentração de 2%. Com isso, esse 

diluente, para o capim-limão e para o citral, não produziu efeito sinérgico às substâncias 

testadas. 
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7. CONCLUSÃO: 

 Esse trabalho pode comprovar a importância da análise microbiológica da hortaliça, 

diante da determinação da contaminação de uma alíquota de pés de alface 

comercializados em Nova Friburgo; 

 A ausência de coliformes termotolerantes nas amostras analisadas cumpre a exigência 

regulamentada pela ANVISA. Portanto, é considerado um aspecto muito importante 

para a qualidade e a segurança alimentar, visto que E. coli, principal representante da 

contaminação fecal-oral não foi encontrada em nenhuma alface; 

 O uso de vinagre não é seguramente eficaz para reduzir a carga bacteriana total, como 

foi demonstrado nesse estudo; 

 Entretanto, a higienização com o hipoclorito de sódio a 200 mg/L por 15 minutos 

continua demonstrando eficácia para tornar o alimento em condições 

microbiologicamente adequadas para o consumo;  

 Não higienizar o alimento antes do preparo, representa um risco, devido ao número 

elevado de UFC encontradas nas amostras analisadas; 

 O capim-limão e o citral não apresentaram em nenhuma estirpe testada atividade 

bactericida, de acordo com a metodologia utilizada. Portanto, não deve ser utilizado na 

higienização dos alimentos. 
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