
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Cadeias alimentares simples e Microrganismos. 

 

Microrganismos de Importância nos Alimentos 

 

Os microrganismos são seres vivos muito pequenos, sendo muitos invisíveis a olho nu, estando 

presentes em qualquer parte, no ambiente, equipamento, utensílios, nas mãos, nariz, boca dos 

manipuladores e alguns podem ser benéficos para o homem. O fato de estarem presentes em 

todos os lugares facilita o contato com os alimentos, quando não são realizados métodos eficazes, 

como a higienização e os cuidados especiais no momento da manipulação e distribuição. 

Determinados microrganismos são utilizados na preparação de alimentos com funções 

específicas, como fermentação, sendo, portanto, úteis. Outros causam a deterioração de 

alimentos, tornando-os impróprios para o consumo humano. 

Muitos microrganismos se multiplicam rapidamente nos alimentos, principalmente se não forem 

tomadas medidas corretas na forma de armazenamento, controlando o tempo e a temperatura. Os 

microrganismos presentes nos alimentos podem ser patogênicos ou não. Os patogênicos causam 

enfermidades conhecidas como infecção ou intoxicação. A infecção ocorre quando há ingestão de 

células vegetativas viáveis dos microrganismos, seguida da colonização e multiplicação dentro do 

intestino, como ocorrem em casos de salmonelose. 

Dentre os microrganismos não patogênicos, temos aqueles ditos como úteis, ou seja, que são 

necessários na indústria de processamento de certos alimentos, como no caso das leveduras 

Saccharomyces cerevisae, utilizadas na produção de bebidas fermentadas e destiladas e na 

produção de pães. Existem ainda os microrganismos deteriorantes, que não causam doenças, 

mas que provocam alterações nas características sensoriais dos alimentos, tornando-os 

impróprios para o consumo. 
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Após todo cuidado do processo de industrialização, os alimentos continuam expostos à 

contaminação durante a distribuição e os locais de sua entrega, supermercados, mercearias, entre 

outros e, finalmente, na casa do consumidor. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), mais de 70% dos casos de enfermidades transmitidas pelos alimentos têm origem no seu 

manuseio inadequado pelo consumidor final, em sua própria residência. Dentre os 

microrganismos existentes, muitos merecem especial atenção por fazerem parte da microbiologia 

dos alimentos, por causarem aos mesmos deterioração, por participarem da elaboração de certos 

alimentos ou por serem causadores de doenças alimentares. São eles: bactérias, fungos, 

protozoários, vírus e príons. 

Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/microrganismos-de-importancia-nos-alimentos/14943  

Imagem: freepik.com Acessado em 23/07/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Patogênicas/patogênico: 

Que provoca ou pode provocar uma doença. 

 Fermentação: 

Processo realizado por alguns organismos para a obtenção de energia. Esse ocorre na 

ausência de oxigênio e também não apresenta cadeia receptora de elétrons, como ocorre na 

respiração anaeróbica. O processo de fermentação é utilizado na produção de alimentos e 

medicamentos. 

 Deterioração: 

Estado ou condição de decomposição. 

 Salmonelose: 

Infecção causada por salmonela, cujos sintomas são em forma de intoxicação alimentar, 

provocando vômito, diarreia e febre. 

 Sensorial: 

Relativo a sensação. 

 Microbiologia: 

Estudo dos microrganismos. 

 Protozoário: 

Filo de animais que compreende um grande número de seres unicelulares. 

 Príon: 

Agente infeccioso, causador de doenças degenerativas do sistema nervoso. 

Fonte: michaelis.uol.com.br e https://www.biologianet.com/biologia-

celular/fermentacao.htm#:~:text=Fermenta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20processo%20realizado,produ%C3%

A7%C3%A3o%20de%20alimentos%20e%20medicamentos. 
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Se possível acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CvRiuKrU6jM 

 

 

 

Agora é com você: 

 

1- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

ambiente – invisíveis – benéficos 

 

Os microrganismos são seres vivos muito pequenos, sendo muitos ________________ a olho nu, 

estando presentes em qualquer parte, no ________________, equipamento, utensílios, nas mãos, 

nariz, boca dos manipuladores e alguns podem ser __________________ para o homem. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CvRiuKrU6jM
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2- Dentre os microrganismos não patogênicos, temos aqueles ditos como úteis, ou seja, que 

são necessários na indústria de processamento de certos alimentos. Encontre no caça-

palavras dois produtos que possuem microrganismos em sua produção: 

 

B E B I D A S 

X F G I O P M 

L P Ã E S V B 

Ç T U O A E V 

 

 

3- De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 70% dos casos de 

enfermidades transmitidas pelos alimentos têm origem no seu manuseio inadequado pelo 

consumidor final, em sua própria residência. A partir desta informação, pesquise quais 

cuidados devemos ter com os alimentos em casa antes de consumi-los e registre sua 

pesquisa: 

  

  

  

  


