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Resumo - Biofilmes são matrizes biológicas ativas compostas por células e material extracelular depositado 
sobre uma superfície sólida. Os biofilmes representam um problema para a indústria tanto pela corrosão dos 
materiais, quanto pela deterioração de alimentos. Objetivou-se avaliar a adesão de micro-organismos isolados do 
presunto e apresuntado, aqui denominadas APA e P4G sobre o aço AISI 304 e 316 e sobre o vidro, e a ação do 
agente sanitizante hipoclorito de sódio (100 ppm) sobre o crescimento destas. Os resultados sugerem que o 
isolado P4G tem maior adesão no aço 304 sem o uso de sanitizante, quando usado, a quantificação da adesão 
apresentou-se em menor quantidade. O isolado APA apresentou maior adesão no aço 304 sem o uso de 
sanitizante, quando usado não houve crescimento nas placas. A partir dos resultados pode-se avaliar que o 
hipoclorito é eficiente na redução da adesão dos isolados ao vidro e ao aço avaliados. 
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Abstract – Biofilmes are active biological matrixes of cells and extracellular material on a solid surface or 
suspended in liquid. The biofilms are problems for the industries both the corrosion of equipments and food 
deterioration. This work aimed to quantify the adhesion of microorganisms isolated from ham, here called APA 
and P4G on stainless steel AISI 304 and 316 and on glass and the effectiveness of the sanitizer agent sodium 
hypochlorite (100 ppm) on the growth of these bacteria. Results suggest that the isolate P4G adhered mor on 
steel 304 without the sanitizer agent, when this substance was used, the microorganism showed lower adhesion. 
Isolate APA showed higher adhesrion on steel 304 without the use of the sodium hypochlorite and when it was 
used, there was no microbial growth. Results showed sodium hypochlorite was efficient in reducing adhesion of 
APA and P4G on steel and glass. 
 
Key-words: Stainless steel, microbial adhesion, sanitizer agent, biofilm  
 
 
INTRODUÇÃO 

Os biofilmes microbianos podem ser definidos como sendo comunidades formadas por 
células sésseis, aderidas a substratos diversos (bióticos e abióticos) e embebidas por material 
extracelular formado de polímeros de exapolissacarídeos (EPS)[2] 

Vários fatores estão implicados na formação e desenvolvimento dos biofilmes como: 
temperatura, presença de agentes antimicrobianos, quantidade de inóculo, forças 
hidrodinâmicas, características do substrato, variação do pH, disponibilidade de nutriente e 
oxigênio, assim como as concentrações dos metabólitos microbianos[7].  
A formação de biofilme é de grande importância na indústria e conservação de alimentos, nos 
pontos de vendas e nas residências, porque este biofilme confere proteção aos indivíduos, que 
resistem significativamente aos agentes utilizados no controle de micro-organismos como os 
agentes conservantes. 

Os micro-organismos formadores de biofilmes podem causar alterações prejudiciais e 
deterioração aos alimentos, gerando alterações na aparência, odor, cor e sabor dos alimentos, 
o que dificulta sua comercialização. Os biofilmes formados também nas superfícies dos 
instrumentos tornam-se inconvenientes, pois, acabam por se implantar nessas superfícies, 



 

 

propiciando espaço e condições para a proliferação de micro-organismos tanto patogênicos 
quanto deteriorantes[4]. Além disso, os micro-organismos formadores de biofilmes podem 
gerar a corrosão das superfícies de tais equipamentos, reduzindo sua vida útil[5], por outro 
lado, a formação de biofilmes microbianos, dependendo das espécies, podem até proteger a 
superfície de corrosão. 
Devido ao exposto, o desenvolvimento de pesquisas que visem detectar, identificar e avaliar 

formas de controle de micro-organismos formadores de biofilmes em alimentos reveste-se de 

importância. Este trabalho teve como objetivo avaliar a interferência do agente sanitizante 

hipoclorito de sódio sobre a adesão de bactérias isoladas de presunto, aqui denominadas APA 

e P4G, em superfície de vidro e em AISI 304 e 316.  

 
 
METODOLOGIA 

 
Micro-organismos 

 
Os micro-organismos foram isolados a partir de amostras de presunto e apresuntado 

deteriorado e fazem parte da coleção de culturas microbianas do laboratório de Microbiologia 
do IFES, campus Vitória, onde estão mantidos em tubos com meio inclinado, sob refrigeração 
ou congelados. 
 
Preparo das lâminas pela coloração diferencial de Gram dos isolados bacterianos aqui 
denominados APA, P4G 
  

Os isolados bacterianos aqui denominados APA, P4G já se encontravam isolados no 
início do projeto. 

A técnica por coloração diferencial de gram foi realizada para a certificação da pureza 
das culturas dos isolados. O teste consistiu no esfregaço de cada um dos isolados em lâmina 
de vidro seguido pela coloração, utilizando cristal violeta, lugol, álcool (92%) e fucsina. Após 
o teste as lâminas foram observadas em microscópio ótico, na objetiva de imersão, para 
avaliação de forma e arranjo. 
 
Quantificação da adesão do isolado APA e P4G em vidro e em aço AISI 304 e 316 
 

A adesão e formação de biofilme em vidro e cupom de AISI 316 e 304 foram avaliadas 
quanto ao número de células aderidas por cm2. Para isso, 3 cupons de aço (1,5 cm de diâmetro 
e 0,3 cm de altura) de cada tipo e 3 lâminas de vidro para cada micro-organismo foram 
utilizados. As superfícies foram limpas individualmente com acetona pura, imersos em 
detergente neutro por 1 h e enxaguados com água destilada em seguida foram colocados na 
estufa até a secagem e esterilizados em autoclave (121°C/15 min) (modificado [8]). Após 
esterilização, os corpos de prova (vidro e aço inoxidável) foram imersos em 50 ml de meio 
rico (BHI) juntamente com 10 ml do inóculo dos micro-organismos isolados previamente 
ativados e em fase log de crescimento (Figura 1). Os frascos foram incubados em condição 
estática por três dias. Os corpos de prova foram removidos e transferidos para novo frasco 
contendo meio BHI e a mesma quantidade de inóculo. Este processo foi repetido quatro 
vezes, completando o período de 15 dias, com vistas ao estabelecimento do biofilme [6]. Ao 
final dos 15 dias, o número de células por cm2 de cada tipo de substrato foi avaliado 
utilizando-se a raspagem com swab esterilizado. O material coletado foi transferido para tubos 



 

 

contendo 9 ml de água peptonada esterilizada (0,1% p/v) e homogeneizados. O material 
sofreu diluição decimal e alíquotas de 0,1 ml foram transferidas para meio sólido PCA, 
incubado por 24 h/37°C, posteriormente foi realizada a contagem calculado o número de 
UFC/cm2.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1. Disposição da lâmina de vidro (A) e dos cupons de aço (B) em meio BHI 

 
Formação de muco a partir do cultivo da bactéria P4G 

  
 Este procedimento objetivou verificar a formação de muco e a adesão do isolado após 
incubação sob refrigeração. O teste foi realizado utilizando-se três lâminas com a bactéria 
P4G seguiu o mesmo procedimento descrito anteriormente. Foi observado que a bactéria 
apresentava formação de muco quando exposta a ambiente favorável (ambiente refrigerado), 
devido a isso o teste se resumiu a seguir o procedimento anteriormente descrito e após, a 
cultura foi mantida na geladeira por 15 dias. 

 
Análise do biofilme em microscopia de força atômica 
 

A adesão dos isolados foi avaliada também por microscopia de força atômica utilizando 
o microscópio WITec/ Wissenschaftliche Instrumente und Technologie GmbH® em parceria 
com o Labpetro/UFES. 
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RESULTADOS 

 
CARACTERIZAÇÃO MORFO-TINTORIAL  

A observação da forma, arranjo e reação ao Gram foi realizada para cada isolado, aqui 
denominados como APA e P4G (figura 2 e tabela 1).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Isolados APA (A) e P4G (B) em imagem de microscopia ótica em aumento de 1000 
vezes 
 
 
Tabela 1. Forma, arranjo e reação ao Gram dos isolados  
 

Micro-organismo  Morfologia 

Arranjo 

Reação ao 

Gram 

APA Estafilococo Gram Positivo  

P4G Diplobacilo Gram Negativo 

 

 
ADESÃO DOS MICRO-ORGANISMOS AO AÇO E VIDRO 
 

Os resultados do número de unidades de formadoras de colônias por cm2 dos isolados 
aos substratos estão mostrados na tabela 2. 
 
Tabela 2. Quantificação da adesão dos isolados em vidro e aço (em número de unidades 
formadoras de colônias por cm2)  
 

Corpo de prova Micro-organismo Com Sanitizante Sem Sanitizante 

Lâmina de vidro P4G 3 x 10 1,2 x 106 

Aço 304 P4G 3,7 x 105 8,3 x 106 

Aço 316 P4G 1 x 103 4,9 x 106 

Aço 304 APA Sem contagem* 7,2 x 107 

Aço 316 APA Sem contagem* 1,42 x 107 

*O micro-organismo não apresentou crescimento na presença do sanitizante hipoclorito de sódio. 

 
 

 
A 

 
B 



 

 

FORMAÇÃO DE MUCO A PARTIR DO CULTIVO DA BACTÉRIA P4G 
Quando condicionada na geladeira, o isolado P4G apresentou formação de muco e 

diferença no arranjo de suas células. 
O resultado da análise de formação do muco do isolado P4G encontra-se na figura 3. 

 

Figura 3. Isolado P4G após 15 dias na estufa (A) e após ficar 15 dias na geladeira (B) 

 
ANÁLISE POR MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA (MFA) 
 
Por meio da MFA pôde ser observado a formação do biofilme na superfície do aço. Pelas 
imagens obtidas, nota-se desde o início o isolado P4G obteve maior adesão ao aço 304 que ao 
316 (figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Imagem por microscopia de força atômica do isolado P4G no aço 316 com 4 horas 
de cultivo (A) e P4G no aço 304 com 4 horas de cultivo (B) 
 
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 
QUANTIFICAÇÃO DA ADESÃO DO ISOLADO P4G EM VIDRO E AÇO 

INOXIDÁVEL 304 E 316 
 

Para os diferentes tipos de aço, houve uma diferença quanto à quantificação de micro-
organismos aderidos a superfície. Para o aço 304 o isolado apresentou maior crescimento 
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comparado ao aço 316 e resistência ao sanitizante, tendo aderência com e sem o uso de 
sanitizante. A diferença na quantificação da aderência pode ter-se dado pelo isolado aderir-se 
com mais facilidade a superfície do aço 304, devido a sua composição, por exemplo, ou pelo 
relevo da superfície ter facilitado um crescimento maior, ou ainda por alguma falha na 
qualidade ou concentração do hipoclorito. Para o aço 316 o isolado apresentou aderência à 
superfície e o sanitizante forneceu o resultado esperado, diminuindo o crescimento dos micro-
organismos, assim como no vidro. 

Houve também, maior adesão do isolado P4G nos aços do que quando comparado à 
adesão na lâmina, isso porque, possivelmente, a relação de hidrofobicidade entre a superfície 
do vidro e de sua própria superfície foi um fator decisivo para tal. Sabe-se que se duas 
superfícies forem hidrofóbicas, a adesão pode ser termodinamicamente favorável, visto que 
será mais fácil remover a água presente entre as duas superfícies para a adesão ocorrer. Desta 
maneira, a adesão de um micro-organismo a uma superfície sólida em solução aquosa só se 
estabelece se o filme de água que reveste as duas superfícies for removido[1]. 

Sabe-se que o vidro, assim como os metais apresenta superfície hidrofílica, o que acaba 
por dificultar a remoção do filme de água[9]. É possível que a hidrofobicidade da superfície 
das células do isolado tenham sido, neste caso, uma característica que dificultou ainda mais a 
remoção de água entre a célula e o vidro, e consequentemente, dificultou sua aderência.  

 
QUANTIFICAÇÃO DA ADESÃO DO ISOLADO APA EM AÇO INOXIDÁVEL 

304 E 316 
O isolado APA apresentou crescimento nos diferentes tipos de aço. No aço 304, assim 

como no isolado P4G, ela mostrou crescimento ligeiramente maior, o que pode indicar que o 
aço 304 seja mais suscetível à formação de biofilmes. Quando hipoclorito foi utilizado o 
micro-organismo não apresentou crescimento em nenhum dos aços, indicando 
hipersensibilidade ao sanitizante. 

Nos testes realizados percebeu-se que os micro-organismos tiveram maior aderência ao 
aço 304. Este tipo de aço contém de 18 a 20% de cromo e de 8 a 10% de níquel, com 
pequenas quantidades de manganês e silício e uma quantidade de carbono inferior a 0,1%. Já 
o aço 316, naturalmente apresenta uma resistência maior a corrosão, uma vez que possui mais 
alto conteúdo de níquel, de 2 a 3% de molibdênio e ainda uma baixa concentração de carbono 
o que melhora a resistência à corrosão[3].  

 
A partir dos dados obtidos com o desenvolvimento deste trabalho, conclui-se que os 

isolados microbianos da deterioração do presunto e apresuntado mostraram aderência aos 
substratos analisados e por isso é importante seu estudo, uma vez que a adesão pode provovar 
a corrosão, um grande problema para a indústria alimentícia. 

 
AGRADECIMENTOS 

Agradeço, primeiramente a Deus por ter me dado o dom da vida e ter permitido que eu 
chegasse até aqui, a toda a equipe do laboratório de Microbiologia do IFES e a minha família 
e amigos por toda paciência e carinho. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
[1] ARAÚJO, E. A.; BERNARDES, P. C.; ANDRADE, N. J.; FERNANDES, P. E.; SÁ, J. P. 
N. Hidrofobicidade de ribotipos de  Bacillus cereus isolados de indústria de laticínios. 

Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 20, n. 3, p. 491-497, jul./set. 2009. 
 



 

 

[2] DONLAN, R.M.; COSTERTON, J.M. Biofilms: Survival Mechanisms of clinically 
Relevant Microorganisms. Clinical Microbiology Review, v. 15, p. 167-193, 2002. 
 
[3] FERREIRA, José Tarcísio Lima. AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE 
MATERIAIS METÁLICOS UTILIZADOS EM APARELHOS ORTODÔNTICOS 
FIXOS.2005. 241 f. Tese (Doutorado) - Ufrj, Rio de Janeiro, 2005. Cap. 2. 
 
[4] FUSTER-VALLS, N. et al. Effect of different environmental conditions on the bacteria 
survival on stainless steel surfaces. Food Control, v. 19, n. 3, p. 308-314, 2008.  
 
[5] MANSFELD, F. The interaction of bacteria and metal surfaces. Electrochimica Acta, v. 
52, n. 27, p. 7670-7680, 2007.  
 
[6] MARQUES, S.C. et al. Formação de biofilme por Staphylococcus aureus na superfície de 
aço inoxidável e vidro e sua resistência a alguns sanificantes químicos. Brazilian Journal of 

Microbiology, SP, São Paulo, 538-543, 2007.  
 
[7] NAVES,P.et al. Correlation between virulence factors and in vitro biofilm formation by 
Escherichia coli strain. Microbial. Pathog., v.45, p86-91,2008 
  

[8] RASSONI, E.M.M.; GAYLARDE, C. Comparison of sodium hypochlorite and peracetic 
acid as sanitizing agents for stainless steel food processing surfaces using epifluorescence 
microscopy. Int. J. Food Microbiol., 61(1), 81-85, 2000.  
 
[9] RODRIGUES, L.B. et al. Avaliação da hidrofobicidade e da formação de biofilme em 
poliestireno por Salmonella Heidelberg isoladas de abatedouro avícola. Acta scientiae 

veterinariae, v. 37, n. 3, p. 225-230, 2008. 

 


