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A bactéria Pseudomonas aeruginosa é encontrada em infecções, principalmente 
em pacientes imunocomprometidos. Além disso, essa espécie microbiana causa 
modificações nos alimentos como: mudança de cor e mau cheiro, 
consequentemente reduzindo a sua vida de prateleira, além de ser um indicador 
de contaminação por material orgânico. Tendo em vista a importância do queijo 
na alimentação humana, e as graves consequências que sua comercialização em 
condições inadequadas pode trazer para a população, o presente estudo teve 
como objetivo analisar a presença de Pseudomonas aeruginosa em queijos 
artesanais comercializado em feiras livres do município de Caruaru-PE. Tratou-se 
de um estudo laboratorial (experimental), que ocorreu entre janeiro e abril de 2016 
no laboratório de microbiologia de alimentos da Faculdade ASCES. As amostras 
foram coletadas por conveniência, posteriormente foram trituradas e quarteadas 
desprezando-se 2/4 do peso total. A pesquisa de Pseudomonas aeruginosa foi 
realizada utilizando-se a técnica dos tubos múltiplos recomendada pelo Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater. Das 36 amostras de 
queijo coalho analisadas, todas apresentaram crescimento para Pseudomonas 
aeruginosa o que pode está associado a contaminação durante o processamento 
e pós processamento, armazenamento e oscilação de temperatura. A 
Pseudomonas aeruginosa é um bom indicador por ser um microrganismos 
psicrotrófico que sobrevive e se multiplica mesmo que o alimento seja mantido 
refrigerado. A partir desses resultados, observou-se que houve presença de 
Pseudomonas aeruginosa indicando contaminação por material orgânico nas 
amostras analisadas. Vale salientar que, a presença de Pseudomonas aeruginosa 
pode está associada a presença de outros microrganismos indicadores como os 
coliformes e as bactérias heterotróficas. Diante disso, é necessário o controle de 
todas as etapas de fabricação a fim de minimizar ou evitar possíveis 
contaminações microbiana.  
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