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APRESENTAÇÃO

A cadeia de processamento de alimentos envolve o processo 
desde a colheita ou abate, até a chegada do produto final ao con-
sumidor, dessa maneira, os estudos relacionados a essa área do 
conhecimento são de fundamental importância para que cada vez 
mais o mercado disponibilize, para o consumidor, alimentos seguros 
e de qualidade, contribuindo assim para a manutenção da saúde 
humana. Ao enfatizar a importância da temática em questão, os 
artigos elencados neste e-book apresentam considerações acerca da 
fabricação dos alimentos de forma integrada à segurança alimentar 
nos diferentes elos da cadeia produtiva e abordam desde a qualidade 
do leite cru de tanques comunitários e as condições higiênico-sa-
nitárias no processamento de queijo, qualidade microbiológica de 
minimamente processados, até o desenvolvimento de revestimentos 
comestíveis com diferentes soluções filmogênicas aplicados em frutos 
de goiaba, banana e tomate-cereja, visando ao prolongamento da 
vida útil do produto. 

Diante do exposto, compreendendo a relevância dos Estudos, 
Pesquisa e Extensão em Ciência e Tecnologia de Alimentos, assim como 
a necessidade da divulgação científica, a Pró-Reitoria de Extensão 
do IF Baiano viabilizou a publicação desta coletânea de textos, sob 
a forma de e-book, que passa a se constituir parte integrante da 
produção acadêmica da instituição, oferecendo aos leitores material 
de relevante conteúdo. 

Os(as) autores(as)
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INTRODUÇÃO

Os alimentos são considerados uma matriz complexa que 
geralmente contém nutrientes suficientes para favorecer processos 
de contaminação e deterioração ocasionados, sobretudo, pela ação 
de microrganismos deteriorantes e/ou patogênicos, insetos, reações 
enzimáticas, que podem ocorrer em toda a cadeia produtiva.

Na tentativa de desacelerar o processo natural de deteriora-
ção dos alimentos, técnicas de conservação são fundamentais. Os 
métodos de conservação baseiam-se na inativação total/parcial dos 
microrganismos e enzimas capazes de alterar um alimento manten-
do-o na sua forma mais estável possível, prezando pela qualidade e 
segurança do ponto de vista alimentar. 

A conservação de alimentos remonta a épocas pré-históricas 
da humanidade. O homem iniciou o processo de preservação de 
alimentos empregando técnicas empíricas, que se mantêm até os 
dias atuais. Com os avanços tanto científicos quanto tecnológicos, 
foram sendo descobertas diversas técnicas de conservação tais como: 
sanitização, esterilização, pasteurização, desidratação, refrigeração, 
congelamento, uso de aditivos, fermentação, salga, defumação, 
conservação pelo uso de açúcar e os vários tipos de embalagens.

Dentre as características que compõe o conceito de qualidade 
de um produto se destacam as características nutricionais, sensoriais 
e microbiológicas que podem ser alteradas durante toda a cadeia de 
produção, estocagem e armazenamento do alimento, portanto, é de 
suma importância a garantia de um alimento inócuo e consequente-
mente seguro para a saúde do consumidor final. Nessa perspectiva, 
a tecnologia de alimentos vem colaborando no desenvolvimento 
de técnicas e processos que possam reduzir as perdas, aumentando 
principalmente a disponibilidade de alimentos, assegurando quali-
tativamente sua maior durabilidade.

Ante ao exposto, os estudos e pesquisas relacionados à área de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos expostos nesta obra para além da 
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ciência traz também informações acerca das singularidades regionais, 
como por exemplo, a produção do leite e do queijo como um dos 
consideráveis geradores de renda da comunidade, o que justificou a 
necessidade de inserção do tema em vários estudos e intervenções, 
conforme explanado nos capítulos 1, 2, 3 e 4.

Partindo para o campo da indústria, o fato da região de Gua-
nambi-Bahia, produzir água de coco envazada, despertou interesse 
acerca da qualidade desse produto como forma de prestar serviço 
à comunidade produzindo informações que demonstram sobre 
nível de segurança, do ponto de vista alimentar, acerca do produto 
consumido, cujos resultados podem ser verificados no capítulo 5.

O capítulo 6 trata sobre o armazenamento da água de chuva 
em cisternas, prática comum na zona rural e que comprovadamente 
exige conhecimentos técnicos para que se obtenha água apropriada 
para o consumo humano.

No capítulo 7 é demonstrada a fabricação de um revestimento 
comestível para a conservação do tomate-cereja orgânico pós-co-
lheita, o que vem a ser um produto de inovação tecnológica acessível 
e de excelente utilidade para os produtores.

O capítulo 8 aborda sobre produtos minimamente processados 
e sua qualidade microbiológica, considerando que esse tipo de pro-
duto tem estado cada vez mais disponível no mercado, conquistando 
a preferência de muitos consumidores.

No capítulo 9 é apresentado outro produto de inovação tec-
nológica, um revestimento comestível para a conservação da goiaba 
pós-colheita, que é um fruto de alta perecibilidade nessa fase.

E, por fim, nos capítulos 10 e 11, foi abordado o desenvolvi-
mento de revestimento biodegradável à base de amido, com adição 
de óleo essencial, visando manter as características físico-químicas 
e prolongar a vida útil pós-colheita de frutos perecíveis.

Associadas aos estudos e pesquisas ora apresentados foram 
desenvolvidas ações de extensão no intuito de contribuir para trans-
formar significativamente o contexto social e consequentemente 
melhorar a qualidade de vida da população. Nesse sentido essas ações 
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envolvendo a Ciência e Tecnologia de Alimentos estão articuladas 
com toda a comunidade acadêmica e com a população em geral 
que, direta ou indiretamente, beneficia-se com os conhecimentos 
gerados, uma vez que, assuntos relacionados aos alimentos são de 
interesse de todos.
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CAPÍTULO 1

CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES PARA 
ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-
SANITÁRIO DO PROCESSAMENTO DO 
QUEIJO ARTESANAL

Aureluci Alves de Aquino
Larissa de Almeida Soares

Carlito José Barros Filho
Mayana Abreu Pereira

Edinilda de Souza Moreira 
Herlândia Cotrim Santos 

Natalia dos Santos Teixeira

1. INTRODUÇÃO

A produção de queijos artesanais apresenta não somente 
importância socioeconômica, representando o principal meio de 
subsistência de vários pequenos produtores (ROZENTAL et al., 
2020), mas também revelam aspectos históricos e culturais de comu-
nidades brasileiras (MARGALHO et al., 2020a). Nesse contexto, na 
maioria das vezes, a produção é realizada em pequenas instalações 
de processamento, na própria fazenda onde é obtido o leite, com 
manipulação feita por pessoal sem conhecimento técnico e ausência 
de práticas higiênicas adequadas (BARRÍA et al., 2020). Sendo assim, 
a qualidade microbiológica dos queijos produzidos dessa forma fica 
comprometida, uma vez que, os procedimentos de manipulação e 
técnicas de fabricação desempenham um papel fundamental na 
composição microbiana do produto final (SUÁREZ et al., 2020). 
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Outro aspecto relevante a ser considerado na qualidade micro-
biológica desses produtos, tem-se a utilização de leite cru para o 
preparo de queijos artesanais. Zoumpopoulou et al. (2020) relatam 
uma preferência do consumidor quanto a utilização de leite cru 
para produção de queijos artesanais, devido aos aspectos sensoriais 
característicos que este confere ao produto, podendo ser destacados 
o sabor intenso e diversificação do aroma. Contudo, a preocupação 
do potencial de segurança tem sido relatada na literatura, decorrente 
da presença de patógenos no leite cru, dentre eles, Staphylococcus 
aureus (MARGALHO et al., 2020a), Coxiella burnetii (ROZENTAL et 
al., 2020), Listeria monocytogenes (BARRÍA et al., 2020) e Enterococcus 
spp. (MARGALHO et al., 2020b).

Apesar da produção e venda de queijos artesanais serem 
regulamentadas, desde o ínicio de 2000 (CAMARGO et al., 2020), 
a ausência de Boas Práticas de Fabricação (BPF’s) e manipulação 
(BPM) tornam-se condicionantes na carga microbiana final do 
produto e consequentemente na determinação de sua qualidade. 
Dessa maneira, considerando que o queijo artesanal é um alimento 
facilmente propenso à contaminação durante sua manipulação e por 
ainda possuir o agravante de ser proveniente de leite cru, o presente 
trabalho analisa as condições higiênico-sanitárias de ambientes 
produtores de queijo artesanal no município de Guanambi, Bahia, 
por meio de avaliações microbiológicas e aplicação de checklist. 
Além disso, também intenciona a realização de capacitação dos 
manipuladores acerca de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Boas 
Práticas de Manipulação (BPM).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. LOCAL

Foram avaliadas as condições higiênico-sanitárias de cinco 
propriedades rurais produtoras de queijo fabricado de maneira 
artesanal, localizadas no município de Guanambi. 
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2.2. QUESTIONÁRIO

Dentre as técnicas utilizadas para a avaliação das Boas Práticas 
de Fabricação, utilizou-se a análise observacional por meio da apli-
cação de checklist, que foi utilizado para avaliar cinco propriedades 
produtoras de queijos artesanais denominadas por L1, L2, L3, L4 e 
L5, no município de Guanambi, Bahia.

O formulário era composto por questões objetivas, de acordo 
com as normas estabelecidas pelas portarias 326/97 (BRASIL, 1997a), 
368/97 (BRASIL, 1997b) e Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 275 (BRASIL, 2002) 
e n.º 216 (BRASIL, 2004), e contava com 164 itens de verificação 
das BPFs, sob o ponto de vista higiênico-sanitário agrupado por 
assuntos, em cinco blocos.

O preenchimento foi feito por meio de observações no próprio 
local. As opções de respostas foram: “sim” (S), quando o estabeleci-
mento atendia ao item observado; “não” (N), quando o mesmo não 
atendia e, “não se aplica” (NA), quando o item não era pertinente à 
avaliação do estabelecimento em questão.

2.3. COLETA DAS AMOSTRAS

As amostras dos queijos artesanais foram coletadas em cinco 
propriedades rurais do município de Guanambi, Bahia. De cada 
produtor foram obtidas duas amostras de queijo. Após a coleta, as 
amostras foram devidamente identificadas e acondicionadas em 
sacos plásticos, simulando as condições de comercialização. Poste-
riormente, foram transportadas em caixa isotérmica, sob refrige-
ração, para o Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de 
Educação, Ciências e Tecnologia Baiano, campus Guanambi.

2.4. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Para as análises microbiológicas, as amostras foram subme-
tidas às contagens de aeróbios mesófilos e Staphylococcus aureus e 
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enumeração de coliformes totais e coliformes termotolerantes de 
acordo com as técnicas descritas por Silva et al. (2007).

Preparo das amostras

Assepticamente, uma porção de 25 g de cada amostra foi 
diluída em 225 mL de água peptonada em sacos plásticos estéreis e 
homogeneizada em aparelho Homogeneizador Stomacher. Partindo 
de 1 mL dessa diluição, foram preparadas diluições até a diluição 
10-6 em tubos contento 9 mL de água peptonada.

Contagem de aeróbios mesófilos totais

A partir das diluições preparadas, foram inoculadas alíquotas 
de 0,1 mL em placas contendo ágar para contagem padrão (PCA), 
preparado conforme indicado pelo fabricante, e incubadas a 35±2 °C 
por 48 horas. Após crescimento, placas com 25 a 250 colônias foram 
selecioandas para a contagem, e os resultados foram expressos em 
Unidades Formadoras de Colônias por grama (UFC/g).

Contagem de Staphylococcus

Para contagem de Staphylococcus, utilizaram-se placas contendo 
Agar Baird Parker. A partir das diluições preparadas, foram inocu-
ladas alíquotas de 0,1 mL e, posteriormente, as placas foram incu-
badas à temperatura de 37±2 °C por 48 horas e os resultados foram 
expressos em Unidades Formadoras de Colônias por grama (UFC/g).

Enumeração de coliformes totais

Para realização do teste presuntivo, alíquotas de 1 mL das 
diluições 10-1 a 10-6 foram inoculadas em três séries de nove tubos 
contendo 9 mL de Caldo Lauryl Sulfato Triptose (LST), com tubos 
de Durham invertidos. Os tubos foram incubados à 35°C±2 °C por 
24 horas em estufa BOD. A partir dos tubos com leitura positiva, que 
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são os caracterizados pela turbidez e produção de gás, realizou-se 
o teste confirmativo.  

Para o teste confirmativo foi retirada uma alçada da cultura de 
cada tubo com resultado positivo, que foi inoculada em três séries 
de nove tubos contendo 10 mL de caldo Verde Brilhante (VB) para 
coliformes totais.  Os tubos foram então incubados a 35°C±2 °C por 
48 horas em BOD.

Enumeração de coliformes termotolerantes

Para a realização da enumeração de coliformes termotoleran-
tes, foram inoculadas 1 mL das diluições 10-1 a 10-6 em séries três 
séries de nove tubos contendo 9 mL de caldo Verde Brilhante (VB), 
com tubos de Durham invertidos, e estes foram incubados a 45°C± 
2 °C por 24 a 48 horas em estufa BOD.

Posteriormente a esse tempo, analisaram-se os resultados e os 
tubos considerados positivos foram os que apresentaram turvação 
e presença de gás dentro dos tubos de Durham.

2.5. CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES

Após obtenção dos resultados das análises microbiológicas e 
a verificação dos questionários checklist, com o intuito de propor 
medidas preventivas e corretivas para a garantia da qualidade do 
queijo artesanal produzido, realizou-se a capacitação dos produ-
tores de queijo artesanal do município de Guanambi, Bahia, por 
meio de palestras e atividades práticas. Durante essa qualificação, 
foram abordados fundamentos teóricos embasados na legislação 
supramencionada e realizadas demonstrações dos procedimentos 
indispensáveis, conforme as BPF’s, para produção de um queijo 
artesanal de qualidade.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. CHECKLIST

Com a aplicação do checklist, foi possível avaliar as Boas Prá-
ticas de Fabricação das unidades produtoras de queijo artesanal do 
município de Guanambi, Bahia. As análises do checklist com o total 
de conformidades, não conformidades e itens “não aplicáveis” para 
cada bloco avaliado são apresentados na Tabela 1. 

A porcentagem total de itens considerados não aplicáveis foi 
de 32,29% (54 itens), obtendo assim um total de 110 itens avaliados 
(67,07%). 

Tabela 1 – Total de conformidades, não conformidades e “não aplicável” (NA), do 
checklist aplicado em cinco unidades produtoras de queijo artesanal no município 
de Guanambi, Bahia. IF Baiano, 2019

BLOCOS V NA TV L1 L2 L3 L4 L5
1. Edificação e Instalações 79 12 67
2. Equipamentos, móveis e 

utensílios 21 5 16

3. Manipuladores 14 5 9
4. Produção e transporte do 

alimento 33 15 18

5. Documentação 17 17 0
N.º Total de requisitos 164 54 110

N.º Total de conformidades 51 58 20 42 29
N.º Total de não conformidades 59 52 90 68 81

N.º Total de não aplicáveis 54 54 54 54 54

V= verificações; NA= não aplicáveis; TV= total de verificações; L= Unidades 
produtoras de queijo artesanal.
Fonte: autores, 2019
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3.1.1 Classificação das unidades produtoras

Ao final da avaliação, do total de 164 itens de verificação, 
54 itens apresentaram-se como sendo não aplicáveis, o que gerou 
uma segunda Tabela composta por 110 itens de verificação, os quais 
classificaram as unidades produtoras de queijo artesanal em “boa, 
regular ou deficiente”. A pontuação final foi obtida pelo somatório 
das conformidades e não conformidades.

Para ser considerado “regular” o estabelecimento precisaria 
atingir pontuação mínima de 41 pontos de conformidades e ficar 
dentro dos padrões estabelecidos. Abaixo dessa pontuação, deveria 
haver melhorias, adotando-se as boas práticas higiênico-sanitárias 
exigidas pela legislação vigente (BRASIL, 2002).

Tabela 2 – Resultados da pontuação do checklist para cinco unidades produtoras 
de queijo artesanal no município de Guanambi, Bahia. IF Baiano, 2019

Classificação Faixa de Pontuação Faixa de Porcentagem
Boa 

Regular 
Deficiente 

61 - 81 
41 - 60
0 - 40

76 -100% 
51 - 75%
0 - 50%

Fonte: Adaptada de Brasil, 2002; Santos V., 2009

BLOCO 1: Edificação e instalações

A frequência de respostas positivas quanto às adequações 
do item em questão variaram entre 14 a 39,6 %; dessa maneira, a 
pontuação obtida permitiu classificar esse bloco como deficiente 
(Tabela 2).

Em todos os locais avaliados foi identificada a presença de 
animais domésticos nas áreas externas do ambiente, em dois esta-
belecimentos havia a presença de animais também na área interna. 
Além disso, constatou-se, em totalidade, a presença de objetos em 
desuso ou estranhos ao ambiente nas áreas internas e externas.
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Ainda referente às não conformidades do item Edificações e 
Instalações, como indica a Resolução RDC n.º 216, observaram-se 
problemas relativos à projeção para procedimentos de limpeza, com 
presença de desníveis nas diferentes áreas do local, sem presença de 
ralos ou grelhas para escoamento da água, ausência de proteção em 
luminárias, janelas sem telas milimetradas e portas com fechamento 
inadequado. 

Quatro estabelecimentos (80%) apresentaram deficiências 
quanto ao revestimento de pisos, cujo material era permeável e 
áspero. Além disso, em nenhum local analisado, observaram-se 
pisos íntegros e conservados. Segundo a Resolução RDC n.º 216, 
de 15 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004), pisos, paredes e teto 
devem possuir revestimentos lisos, impermeáveis e laváveis, man-
tidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, 
vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros e 
não devem transmitir contaminantes aos alimentos.

BLOCO 2: Equipamentos, móveis e utensílios

A frequência de respostas positivas quanto às adequações 
do item em questão variaram entre 18,8 a 50,0%, pontuação que 
permitiu classificar o bloco dos equipamentos e utensílios como 
deficiente (Tabela 2). 

Em todos os locais analisados, foi observado que os funcio-
nários realizavam a limpeza dos utensílios sempre que necessário, 
não sendo observado o acúmulo de materiais de descarte sobre os 
móveis na área de manipulação. Observou-se, ainda, a realização 
da limpeza do local de trabalho após o término das atividades em 
todos os estabelecimentos. No entanto, nenhum produtor afirmou 
utilizar algum produto sanitizante após a etapa de limpeza diária.

Em nenhum estabelecimento, as operações de higienização 
foram realizadas por funcionários comprovadamente capacitados para 
esse fim, a pessoa responsável pela limpeza do ambiente e das insta-
lações sanitárias era a mesma que realizava o preparo dos alimentos.
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Observou-se, também, que todos os estabelecimentos pos-
suíam utensílios próprios para as atividades e eram guardados em 
locais reservados. 

BLOCO 3: Manipuladores

A frequência de respostas positivas quanto às adequações do 
item em questão variaram entre 25 a 27,3%, pontuação essa que 
permitiu classificar o bloco manipuladores de deficiente (Tabela 2). 

Os responsáveis pelos locais analisados afirmaram não haver 
o afastamento das atividades quando os manipuladores apresentam 
sintomas de enfermidade e/ou lesões. Contudo, é sabido que, ao 
apresentarem cortes ou ferimentos na pele, os manipuladores devem 
deixar de participar do processamento de alimentos (BRASIL, 2002), 
considerando que feridas de pele supuradas estão normalmente 
infectadas por Staphylococcus ou Streptococcus e podem ser transfe-
ridas aos alimentos durante a manipulação (POERNER et al., 2009).

Considerando a importância dos aspectos relativos à segurança 
do trabalho aliados às Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, 
conforme Resolução n.º 216, que trata sobre o tema, os manipula-
dores devem apresentar-se com uniformes compatíveis à atividade, 
conservados e limpos, trocados diariamente e usados exclusivamente 
nas dependências internas do estabelecimento (BRASIL, 2002). Nessa 
perspectiva, constatou-se que os manipuladores de todos os locais 
analisados não trajavam uniformes compatíveis com a atividade 
desenvolvida, uma vez que eles usavam, no local de produção, trajes 
comuns ao dia a dia, com o uso de sandálias, camisetas e bermudas 
na altura do joelho. 

Continuando as observações pautadas na legislação supra-
mencionada, a qual determina que os manipuladores de alimentos 
em atividade de produção devem usar cabelos presos e protegidos 
por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, bem 
como, manter as unhas curtas e sem esmalte ou base, percebeu-se 
que, em três dos locais observados, os manipuladores não estavam 
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de acordo com o recomendado, pois apresentavam cabelos soltos 
sem proteção de toucas, sendo que um deles, o responsável direto 
pela produção, apresentava-se com unhas pintadas. Contrariando 
ao estabelecido na mesma legislação, que orienta a retirada de todos 
os objetos de adorno pessoal e a maquiagem, em quatro estabele-
cimentos observados, os funcionários manipulavam os alimentos 
portando  objetos de adorno, como anéis, pulseiras e brincos. 

A higienização das mãos de forma inadequada pode servir 
como foco de contaminação microbiológica, especialmente provo-
cadas por Sthaphylococcus aureus, que possui, como habitat natural, a 
cavidade nasal de humanos e podem alojar-se nas mãos (FRANCO; 
LANDGRAF, 2005). Sendo assim, durante a aplicação do checklist, 
esse quesito também foi observado e detectou-se que os manipu-
ladores realizavam a higienização das mãos antes do preparo dos 
alimentos utilizando detergentes neutros, no entanto, em nenhum 
dos locais, os manipuladores realizavam a assepsia das mãos com 
álcool. E, ainda, nenhum estabelecimento possuía cartazes ou algum 
material orientador contendo instruções quanto aos procedimentos 
adequados para a limpeza e higienização correta das mãos.

BLOCO 4: Produção e transporte do alimento

A frequência de respostas positivas quanto às adequações do 
item em questão variaram entre 15,4 a 46,2%, pontuação essa que 
permitiu classificar o bloco em questão de deficiente (Tabela 2). 

As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens destinados 
à preparação dos alimentos em todos os estabelecimentos avaliados, 
aparentemente, apresentaram-se em condições higiênico-sanitárias 
satisfatórias, e os produtos analisados estavam dentro do prazo de 
validade. 

Pode-se observar a exposição de produtos perecíveis à tempe-
ratura ambiente, como leite, em todos os estabelecimentos e que não 
existia um local apropriado para o armazenamento dos queijos depois 
de preparado e nem para armazenar a matéria-prima, o que pode 
ocasionar uma contaminação cruzada dos alimentos já preparados.
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O ponto de coleta L3 era o único que mantinha o produto sob 
refrigeração adequada, mantendo-o dentro de caixas de isopor sem 
gelo. Nos demais pontos, os queijos ficavam expostos sobre balcões 
e mesas até a comercialização. 

O transporte dos queijos do L3 era realizado em caixas isotér-
micas em adequado estado de conservação, e os demais afirmaram 
que o transporte dos queijos era realizado à temperatura ambiente 
e realizado em veículos não destinados, exclusivamente, a esse fim. 

BLOCO 5: Documentação e registro

Nos locais analisados, nenhum apresentou o Manual de Boas 
Práticas de Fabricação e, ao serem questionados, os proprietários 
afirmaram não ter conhecimento a respeito de Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POP). A falta de documentação é uma 
das irregularidades mais comuns relatadas em auditorias de BPF em 
serviços de alimentação (SEIXAS et al., 2008; MELLO et al., 2011).

3.2. ANÁLISE MICROBIOLÓGICA INICIAL

O padrão microbiológico é um critério rigoroso que deve 
ser considerado em alimentos, sendo que aqueles que apresentam 
patógenos ou níveis de contaminação maior que o estabelecido pela 
legislação são considerados impróprios ao consumo. Tratando-se de 
produtos muito manuseados, como são os queijos, acabam gerando 
uma maior preocupação em torno da contaminação, principalmente 
por patógenos provenientes do próprio manipulador por micror-
ganismos como os Staphylococcus (PINTO et al., 2011)

As contagens microbiológicas dos queijos fabricados de 
maneira artesanal no município de Guanambi, Bahia, estão descri-
tas na Tabela 3.
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Tabela 3 – Resultados da análise microbiológica inicial para coliformes totais e 
termotolerantes, aeróbios mesófilos e Staphylococcus aureus das cinco amostras de 
queijo artesanal produzidos no município de Guanambi, Bahia. IF Baiano, 2019

Amostras Mesófilos 
(UFC mL-1)

Coliformes 
Totais  

(UFC mL-1)

Coliformes 
Termotole-

rantes  
(UFC mL-1)

Staphylococcus  
(UFC mL-1)

L1 4,0x106 8,0x104 2,4x103 ausente
L2 6,9x105 6,5x105 5,0x102 ausente
L3 9,9 x 105 1,1 x107 3,2x105 ausente
L4 6,9 x 107 3,5x107 2,5x104 ausente
L5 2,1x 107 7,1x104 1,7x104 ausente

Fonte: autores, 2019

Contagem de mesófilos aeróbios 

Elevadas contagens totais de bactérias mesófilas podem indicar 
matérias-primas muito contaminadas, falta de higiene na produção, 
limpeza e desinfecção insuficientes e ainda condições de tempo e 
temperatura inadequados durante a produção e conservação de 
alimentos (TRONCO, 2008).

As contagens de bactérias mesófilas variaram de 6,9 x 105 a 

6,9 x 107 (Tabela 3). Embora não existam padrões recomendados 
pela legislação brasileira quanto à presença desse grupo de micror-
ganismo em queijos, a elevada presença dessas bactérias é um fator 
preocupante devido ao risco oferecido à saúde dos consumidores, 
uma vez que demonstra a baixa qualidade microbiológica do alimento 
em decorrência da má qualidade da matéria-prima e/ou higiene 
inadequada durante o processamento e/ou armazenamento. Sá e 
Martins (2012) também encontraram altas contagens ao avaliarem 
a ocorrência de bactérias mesófilas em queijos, contagens essas que 
variaram de 2,0x 103 a 2,2x 107 UFC/g. 

As elevadas contagens encontradas nas amostras de ambos 
os trabalhos podem indicar que os queijos foram preparados com 



29

ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

matérias-primas altamente contaminadas, que o processamento foi 
insatisfatório do ponto de vista sanitário (PEREIRA, 2007) ou, ainda, 
que os alimentos foram armazenados em condições inadequadas de 
tempo e temperatura (LEITE JUNIOR et al., 2000).

Contagem de coliformes totais

A contagem de coliformes totais não é exigida pela legislação 
sanitária vigente, entretanto, como esses microrganismos geral-
mente são contaminantes ambientais, sua contagem elevada indica 
deficiência na qualidade higiênico-sanitária do produto. 

As bactérias do grupo coliforme são consideradas como os 
principais agentes causadores de contaminação associados à dete-
rioração de queijos, causando fermentações anormais e estufamento 
precoce dos produtos (ALMEIDA; FRANCO, 2003).

Todas as amostras nesta pesquisa apresentaram contagem 
superior a 5x103 UFC/g para esse grupo de microrganismos (Tabela 
3). Dessa maneira, os resultados sugerem que as condições de pro-
dução dos queijos favoreceram a contaminação por coliformes, em 
decorrência de práticas inadequadas de processamento e manipulação 
dos ingredientes, ou mesmo do produto final após processamento.

Segundo Brant et al. (2007), a presença de coliformes totais 
pode ser associada a práticas inadequadas de higienização durante o 
processamento, a conservação e o transporte dos derivados lácteos. 
A exposição das amostras durante a comercialização em contato com 
utensílios possivelmente contaminados também pode influenciar 
nessa contaminação. Também colabora com essa alta contagem, 
produtos fabricados com leite cru, isentos de tratamento térmico, 
pois apresentam elevada contaminação devido às características 
nutricionais da matéria-prima que são potencial fonte de multipli-
cação das bactérias.

Segundo Olivera et al. (2008) a presença de coliformes em 
queijos está relacionada à qualidade do leite, e a presença dos micror-
ganismos acabam provocando alterações no leite, como degradação 
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de gordura, além de tornar o alimento impróprio para o consumo, 
tornando-o veículo de doenças e possibilitando a contaminação em 
qualquer etapa de processamento do queijo artesanal. 

Contagem de coliformes termotolerantes

A pesquisa de coliformes termotolerantes representados 
pela espécie Escherichia coli (E. Coli) nos alimentos fornece, com 
maior segurança, informações sobre as condições higiênicas do pro-
duto e melhor indicação da eventual presença de enteropatógenos 
(FRANCO; LANDGRAF, 2008).

Apenas três amostras apresentaram coliformes termotolerantes 
acima de 5x103 UFC/g (Tabela 3), estando impróprias para consumo 
humano de acordo com a contagem tolerada pela resolução RDC 
Anvisa n.º 12/01 (BRASIL, 2001).

A elevada contaminação encontrada nessas três amostras 
indica condições higiênico-sanitárias insatisfatórias no proces-
samento, além de uma possível recontaminação pós-fabricação, 
associada ao fato dos queijos analisados serem fabricados com leite 
cru. Além disso, o fato dos produtores pesquisados negligenciarem 
as normas das Boas Práticas de Fabricação certamente contribuiu 
para esse resultado insatisfatório, pois Freitas (2008) afirma que a 
falta de conhecimento de Boas Práticas de Fabricação por parte dos 
produtores pode contribuir para a contaminação por E. coli.

Contagem de Staphylococcus

Microrganismos do gênero Staphylococcus têm como habitat 
tanto o homem quanto os animais, sendo principalmente encon-
trado na pele, glândulas e membranas mucosas. A presença desse 
microrganismo em leite e seus derivados sugere que a matéria-prima 
utilizada pode ser de animais infectados ou que o manipulador possa 
ser portador desse microrganismo (LEJEUNE, 2009). 

Nenhuma amostra de queijo apresentou contaminação por 
Staphylococcus (Tabela 3). Resultados semelhantes foram encontrados 
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por Valiatti et al. (2015), ao avaliarem quatro amostras de queijo, 
pois eles também não encontraram presença de Staphylococcus ao 
pesquisarem a ocorrência desse microrganismo em queijos. 

3.3. ANÁLISE MICROBIOLÓGICA PÓS-CAPACITAÇÃO

Diante dos resultados das altas contagens de microrganismos 
obtidos na primeira etapa desta pesquisa, os pesquisadores realiza-
ram uma capacitação com os produtores visando a uma melhoria 
microbiológica e maior segurança dos queijos produzidos de forma 
artesanal na região de Guanambi-Bahia.

Após a capacitação com os produtores, que visou minimizar a 
contaminação dos queijos artesanais por microrganismos patogêni-
cos que podem veicular doenças, foram realizadas novas coletas dos 
mesmos produtores, com o objetivo de verificar se houve alterações 
nas práticas de manipulação e processamento que interferiram 
positivamente na qualidade dos queijos artesanais. 

A Tabela 4 mostra os resultados das análises microbiológicas 
dos queijos fabricados de maneira artesanal no município de Gua-
nambi-Bahia, após a capacitação.

Tabela 4 – Resultados da análise microbiológica de coliformes totais e termotoleran-
tes, aeróbios mesófilos e Staphylococcus aureus das cinco amostras de queijo artesanal 
produzidos no município de Guanambi, Bahia, após a capacitação. IF Baiano, 2019

Amostras Mesófilos 
(UFC mL-1)

Coliformes 
Totais  

(UFC mL-1)

Coliformes 
Termotole-
rantes (UFC 

mL-1)

Staphylococ-
cus (UFC 

mL-1)

L1 4,7x103 9,3x104 2,2x102 ausente
L2 3,8x104 1,1x105 1,1x102 ausente
L3 6,5 x 105 2,4 x107 1,6x104 ausente
L4 5,1 x 107 2,9x107 2,9x105 ausente
L5 2,9x 107 9,4x104 2,4x104 ausente

Fonte: autores, 2019
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Em uma análise geral, comparando os resultados da Tabela 
3 com a Tabela 4, foi possível concluir que, apesar da contagem 
microbiológica se apresentar ainda alta, a capacitação possibilitou 
uma melhoria considerável em todos os queijos produzidos de forma 
artesanal nas cinco propriedades avaliadas neste estudo.

Contagem de mesófilos aeróbios 

Analisando os resultados da Tabela 4, percebe-se uma melhoria 
na qualidade dos queijos artesanais analisados, havendo uma redução 
no crescimento de aeróbios mesófilos. Apenas uma propriedade, a 
L5, encontrava-se com valores maiores. Diante dos resultados mos-
trados nas Tabelas 3 e 4, pode-se concluir que a capacitação foi de 
extrema importância; contudo, não se mostrou eficiente a ponto de 
contribuir para a diminuição das contagens para mesófilo aeróbios. 

Santos et al., (2017), ao estudarem as condições higiênico-sani-
tárias na produção de queijo artesanal produzido em Uberaba (MG), 
constataram também contagens bacterianas muito acima dos níveis 
aceitáveis pela legislação vigente para aeróbios mesófilos em queijos 
(máximo de 5 x 103 UFC/g). Segundo os autores, contagens elevadas 
de bactérias totais na matéria-prima influenciam diretamente na 
qualidade final dos queijos produzidos.

De acordo a RCD n.º 12 (BRASIL, 2001), a contagem total de 
mesófilos é utilizada com o objetivo de verificar a carga microbiana 
existente, não necessariamente indicando um risco de patogeni-
cidade, mas constitui-se um importante alerta sobre as condições 
higiênicas estabelecidas durante a produção do alimento, assim 
como os potenciais riscos de contaminação. 

Contagem de coliformes totais

Comparando os resultados mostrados nas Tabelas 3 e 4, foi 
possível verificar que, para essa classe de microrganismo, não houve 
uma melhoria na qualidade dos queijos analisados, além da contagem 
elevada, as propriedades L1, L3 e L5 aumentaram a contaminação 
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por coliformes totais, ultrapassando a contagem de 5x103 UFC/g 
para todas as amostras analisadas. Esses resultados indicam o con-
tato da matéria-prima ou do alimento com material fecal, tornando 
suscetível a contaminação por bactérias patogênicas.

Oliveira et al. (2017) também ao avaliarem queijos Minas 
Frescal produzidos na região de Londrina (PR) observaram que 
55,6% das amostras apresentaram contagem para coliformes totais 
superior a 1,0x103 NMP/g. Dias et al. (2016) também encontraram 
contagem de coliformes totais semelhantes a esse estudo, com média 
de 3,1x104 NMP/g em queijos Minas Frescal artesanais produzidos 
na região Sul de Goiás. A presença de coliformes totais em ali-
mentos, segundo SILVA et al. (2007), é considerada uma indicação 
útil de contaminação pós-sanitização ou pós-processo. A maioria 
dos coliformes é encontrada no meio ambiente, o que mostra que 
a capacitação não atingiu, integralmente, seus objetivos quando 
se trata de Boas Práticas de Fabricação e manipulação durante o 
processamento do queijo. Além disso, segundo Pitta et al. (2016), 
altas contagens de bactérias do grupo coliformes indicam condições 
higiênicas inadequadas adotadas na obtenção e no processamento 
da matéria-prima.

Contagem de coliformes termotolerantes

Considerando os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 
4, pode-se conferir ainda uma elevada contagem de coliformes 
termotolerantes após a capacitação dos produtores, sendo que as 
amostras L1 e L2 apresentaram contagem inferior a 5x103 UFC/g. 
As amostras L3, L4 e L5 apresentam contagens superiores a esse 
valor, o que demonstra a necessidade de se destinar mais tempo para 
a realização de capacitações continuadas, visto que esses microrga-
nismos são indicadores de manipulação ineficiente, evidenciando 
ainda mais a importância de se realizar todo o processo de produção 
do queijo artesanal seguindo a legislação vigente.

Os coliformes termotolerantes são considerados microrga-
nismos indicadores de contaminação fecal e manipulação incorreta, 
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o que permite avaliar a qualidade do produto e predizer a sua vida 
útil ( JAY, 2005). Os alimentos crus ou os que possuem, em suas for-
mulações, ingredientes que não foram submetidos ao processo de 
cocção frequentemente contêm coliformes, incluindo Escherichia coli, 
indicadora da presença de microrganismos patogênicos de origem 
entérica (MANTILLA et al., 2007).

Contagem de Staphylococcus

Diante dos dados apresentados nas Tabelas 3 e 4, observou-
-se ausência de Staphylococcus nas amostras de queijos analisadas. 
A RDC n.º 12 (BRASIL, 2001) não determina a contagem para 
esse microrganismo, contudo, sua ausência no produto pode 
ser considerada um aspecto positivo, ao indicar que o consumo 
desse queijo não trará prejuízos à saúde dos comensais, porque, 
segundo Tortora et al. (2005), contagens maiores que 105 UFC/g 
são capazes de produzir toxinas em quantidade suficiente para 
provocar intoxicações alimentares, que podem causar interna-
mentos e até a morte.

Resultados diferentes foram reportados por Passos et al. (2009) 
em que 36,6% das amostras de queijos apresentaram-se com con-
tagens acima de 500 UFC/g para S. aureus em estudo com queijo 
Minas frescal conduzido nas cidades de Arapongas e Londrina, PR.

4. CONCLUSÕES

Após aplicação do checklist, as unidades produtoras de queijo 
artesanal do município de Guanambi, Bahia, foram classificadas 
como deficientes, com 32,68% de conformidades. 

Concomitantemente aos resultados encontrados, os elevados 
valores de mesófilos, coliformes totais e termotolerantes encon-
trados nas análises microbiológicas realizadas indicam falhas na 
estrutura dos locais em que os queijos são produzidos, assim como 
na manipulação em todo o processo de fabricação até sua chegada 
ao consumidor. 
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O alto índice de contaminação microbiológica encontrado 
pode gerar um grave problema à saúde pública, e a presença de 
microrganismos indicadores, como os coliformes fecais, em níveis 
elevados, tornam os produtos inadequados para o consumo humano. 

Diante dos resultados encontrados, emerge grande preocu-
pação quanto à qualidade dos queijos artesanais comercializados 
em feiras-livres, especialmente em Guanambi, Bahia, pois produtos 
contaminados colocam em risco a saúde pública. Nesse contexto, 
é fundamental assegurar que toda a cadeia de produção de queijos 
esteja de acordo às normas estabelecidas, fazendo-se necessário, 
para tanto, que os produtores adotem medidas corretivas e prezem, 
juntamente à sua equipe de manipuladores, pela efetivação das Boas 
Práticas de Fabricação. 
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1. INTRODUÇÃO

O leite é um produto de origem animal altamente nutritivo 
e bastante consumido em todo o mundo. É um dos alimentos mais 
completos, que fornece os nutrientes essenciais para o crescimento, 
desenvolvimento e manutenção da saúde humana. Composto por 
proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, esses nutrien-
tes além de elevar a qualidade nutricional do leite, o torna também 
susceptível a alterações físico-químicas e deteriorações por micror-
ganismos (FREITAS et al., 2002). 

Devido a suas características, por se constituir um misto 
complexo com alta atividade de água e pH próximo à neutralidade, 
tornando-se altamente perecível, o leite também é facilmente alte-
rado pelas ações microbianas, físicas e químicas conforme a maneira 
como é manipulado. 

A agroindústria leiteira brasileira é considerada uma das mais 
importantes nacionalmente. Apesar dos avanços no desenvolvimento 
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tecnológico de certos laticínios no Brasil, ainda é comum encontrar 
problemas na cadeia produtiva que interferem diretamente na quali-
dade da matéria-prima, tornando-a imprópria para o processamento 
ou consumo in natura (VILELA et al., 2002; FREITAS et al., 2002). 

A indústria alimentícia encontra-se em constante transformação 
e atualmente condiciona a segurança alimentar com garantia da qua-
lidade final do produto, destacando sempre a importância da análise 
da qualidade inicial e final da sua cadeia de beneficiamento (BORGES, 
2018). Nesse sentido, a qualidade e a segurança do leite cru envolvem 
vários aspectos em todo o processo da cadeia leiteira. Operações como 
deficiências no manejo e na higiene na ordenha, números elevados 
de animais com mastite e insuficiência na manutenção e desinfecção 
de equipamentos são algumas irregularidades comuns na produção 
do leite. Além disso, o fato da propriedade produtora não dispor de 
profissionais qualificados e equipamentos de refrigeração adequados, 
contribui para que o leite cru se torne mais vulnerável às contaminações 
biológicas, físicas e químicas (VALLIN et al., 2009; TIAN;  LIN, 2019).  

 A baixa qualidade do leite cru traz, como consequência, a 
produção de produtos e derivados com qualidade inferior e de 
menor tempo de vida útil. Considerando que as características 
microbiológicas do leite são os fatores que definem sua qualidade, 
tornando essencial o seu controle sanitário para que não haja ris-
cos de contaminação, a realização de análises microbiológicas é de 
suma importância. Esse tipo de análise é o método mais comumente 
empregado para verificação da inocuidade do leite, uma vez que é 
aplicado para avaliação na forma de obtenção, transporte e armaze-
namento do produto, analisando as possibilidades de se detectar a 
presença de microrganismos específicos como, aeróbios mesófilos, 
coliformes e psicotrópicos (NERO et al., 2009). 

A maioria dos surtos ocorridos por doenças transmitidas 
pelo leite tem origem no consumo de leite cru em fazendas ou leite 
vendido diretamente do produtor-distribuidor ou de fazenda a 
consumidor em tanques a granel (OLIVER et al., 2009; EFSA-ECDC, 
2012; EFSA, 2015). Por isso a importância da realização das análises 
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do leite, no intuito de se efetivar um monitoramento para a garantia 
da qualidade do produto a ser oferecido, assegurando a saúde do 
consumidor (SOUZA et al., 2015).

Segundo IN n.º 77/2018, tanque de uso comunitário é o tanque 
de expansão direta, utilizado de forma coletiva exclusivamente por 
produtores de leite (BRASIL, 2018a). A implementação do resfria-
mento do leite em propriedades leiteiras tem o objetivo de minimizar 
a proliferação de microrganismos mesófilos, entretanto esse mesmo 
resfriamento pode favorecer desenvolvimento de microrganismos 
psicotrópicos (CEMPÍRKOVÁ; MIKULOVÁ, 2009). 

Apesar dos tanques resfriadores por expansão direta conse-
guirem manter a qualidade do leite cru pelo resfriamento, alguns 
fatores podem contribuir para o aumento da contagem bacteriana, 
são eles: o tempo em que o leite ficará armazenado na propriedade; 
as oscilações de temperatura causadas pela adição de novos volumes 
de leite a cada ordenha; a utilização inadequada dos tanques de res-
friamento e as baixas condições de higiene durante todo processo de 
obtenção do leite. Vale ressaltar que a higiene de todo o lote leiteiro 
pode ser prejudicado por um só produtor que não cumpra os padrões 
higiênicos, uma vez que, ocorre a mistura de todo o leite por um 
certo período de tempo (LORENZETTI, 2006; VALLIN et al., 2009).

Diante do exposto e considerando que o leite constitui um subs-
trato que favorece o desenvolvimento de uma diversidade de microrga-
nismos e, ainda, que a maioria dos produtores da região não se utilizam 
das práticas adequadas para a produção do leite, objetivou-se, neste 
trabalho, analisar a qualidade do leite cru refrigerado e armazenado em 
tanques comunitários nos municípios de Guanambi e Caetité, Bahia. 

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. LOCAL DE COLETA DAS AMOSTRAS

O presente trabalho foi desenvolvido em maio de 2019, nas 
propriedades rurais localizadas nos municípios de Guanambi e 
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Caetité, Bahia. Para manter o sigilo da pesquisa, as propriedades 
foram denominadas A, B e C, caracterizando as amostras coletadas 
no município de Guanambi, e as propriedades denominadas D, E 
e F caracterizando as amostras coletadas no município de Caetité. 

2.2. COLETA DAS AMOSTRAS

A coleta das amostras foi realizada em dias previamente agen-
dados com os donos das propriedades. Coletou-se em torno de 300 
mL de leite por amostra, sendo colocadas em vidros rosqueáveis, 
previamente esterilizados em autoclave a 121 °C por 15 minutos. 
As amostras foram coletadas com três repetições em seis tanques 
de expansão (após 15 minutos de homogeneização), onde o leite 
produzido e ordenhado é armazenado. 

Depois de coletadas, as amostras foram acondicionadas em 
ambiente isotérmico com gelo e encaminhadas para o Laboratório 
de Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia Baiano, campus Guanambi para a realização das análises 
microbiológicas, em duplicata. 

2.3. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Após chegarem ao laboratório, as amostras foram analisadas 
por provas microbiológicas, que incluíram contagem por unidade 
formadora de colônias por mL (UFC/mL) em placas para bactérias 
aeróbias mesófilas e psicrotróficas, número mais provável por mL 
(NMP/mL) de coliformes totais e coliformes termotolerantes e pre-
sença ou ausência de E. coli seguindo metodologia de Silva et al. (2007). 

Para a diluição das amostras coletadas foram utilizados 10 mL 
de leite, colocados em tubos rosqueados previamente esterilizados, 
contendo 90 mL de água peptonada esterilizada, obtendo assim a 
primeira diluição (10-1). 

A partir dessa diluição, transferiram-se alíquotas de 1 mL 
para tubos contendo 9 mL de água peptonada, obtendo-se assim 
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a diluição de 10-2. Realizou-se essa metodologia até a obtenção da 
diluição 10-4.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo em questão teve o propósito de investigar a quali-
dade microbiológica do leite cru após a ordenha e armazenamento 
em tanques refrigerados de propriedades rurais. Após a ordenha, 
o leite pode se contaminar por uma variedade de microrganismos 
provenientes de canais lactíferos, cisterna da glândula mamária e 
cisterna do teto. Os diferentes tipos e a quantidade de microrganismos 
podem causar alterações indesejáveis na aparência, cor e sabor do 
leite, assim como em seus derivados, pois, a capacidade de multipli-
cação desse microrganismo provoca alterações químicas, tais como 
a degradação de proteínas, gorduras e/ou carboidratos, tornando 
o leite inapropriado ao consumo e à industrialização (FONSECA; 
SANTOS, 2000; GUERREIRO et al., 2005).

A demanda da indústria alimentícia por produtos lácteos com 
shelf life prolongado tem resultado em novos desafios para a manu-
tenção da qualidade microbiológica do leite (ALVES et al., 2014). O 
leite in natura de boa qualidade deve apresentar cor, sabor e odor 
característicos relacionados à baixa contagem microbiológica, com 
ausência de quaisquer contaminantes químicos, físicos ou patógenos. 
Devido a isso, a produção de leite de qualidade torna-se de grande 
responsabilidade sanitária e social, já que é um produto que pode 
ser facilmente contaminado, principalmente por microrganismos 
(SANTOS, 2019).

Os principais microrganismos encontrados no leite cru são 
Salmonela spp, Campylobacter spp., Listeria Monocytogenes e Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Brucella sp e Mycobacterium sp. (FONSECA; 
SANTOS, 2000; TREMONTE et al., 2014) e outros microrganismos 
indicadores de qualidade, como as bactérias mesófilas aeróbias. Esses 
grupos de microrganismos podem fornecer informações sobre a 
ocorrência de contaminações de origem fecal, presença de patógenos 
ou sobre as deteriorações de alimentos (MORAES; JORDÃO, 2002). 
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Na produção do leite, as práticas inadequadas de limpeza em 
equipamentos de ordenha e tanques de refrigeração propiciam a ade-
são bacteriana e a colonização das superfícies, o que, acompanhado 
da falta de controle da temperatura, podem favorecer o aumento da 
carga microbiana (MOLINERI et al., 2012).

Após a realização das pesquisas em laboratório, os resulta-
dos dos valores médios das análises microbiológicas do leite cru 
refrigerado em tanques de expansão foram expressos na Tabela 1.

Tabela 1 – Análises microbiológicas em amostras de leite cru coletadas de tan-
ques de refrigeração nos municípios de Guanambi (amostras A, B e C) e Caetité 
(amostras D, E e F), Bahia. Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Amostras
Mesófilos 

Totais
(UFC/mL)

Coli-
formes 
Totais
(NMP/

mL)

Coli-
formes 

Termoto-
lerantes
(NMP/

mL)

Escherichia 
coli

Psicro-
tróficos
(UFC/

mL)

A Incontável >1.100 7,3x 102 Ausente Sem 
contagem

B 1,5x105 6,7X 102 2,8x 102 Ausente Sem 
contagem

C Incontável 4,1X 102 1,5x 102 Ausente Sem 
contagem

D Incontável >1.100 >1.100 Presente Sem 
contagem

E Incontável >1.100 >1.100 Presente Sem 
contagem

F Incontável >1.100 >1.100 Presente Sem 
contagem

Padrão* *Máx.3,0x105 ------ ------ ------ ------

Fonte: autores, 2019; *Instrução Normativa 76 (BRASIL, 2018b)
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Bactérias aeróbias mesófilas

Os resultados das amostras de leite cru refrigerado avaliados 
(Tabela 1), para a contagem de microrganismos aeróbios mesófilos, 
mostram que cinco das amostras apresentaram resultados acima do 
que preconiza a Instrução Normativa n.º 76 (BRASIL, 2018b), de 
no máximo 3,0x105, ou seja, o leite de cinco tanques comunitários 
estava impróprio para o processamento industrial. 

Esses resultados sugerem que as práticas higiênicas adotadas 
no momento da ordenha não garantem a qualidade do leite arma-
zenado sob refrigeração e que, ao utilizar os tanques de expansão, 
aumenta-se a possibilidade de contaminação (SEQUETTO, 2017). 
Dessa forma, o resfriamento do leite realizado imediatamente após 
a ordenha, tem por objetivo, principalmente, reduzir a multiplicação 
de bactérias mesofílicas (FAGUNDES et al., 2006; ZENI et al., 2013).

Resultados similares foram obtidos por Rosa e Queiroz (2007) 
que, ao avaliarem a qualidade do leite cru e resfriado, verificaram 
que 80% das amostras apresentaram contagens de microrganismos 
aeróbios mesófilos acima do limite estabelecido pela legislação 
vigente. Da mesma forma, Claudino-Filho et al. (2015), em seus estu-
dos, avaliaram a qualidade de amostras de leite in natura produzido 
em uma associação rural e, em seus resultados, encontraram que a 
média da contagem de microrganismos aeróbios mesófilos estavam 
inadequadas (>105), não seguindo o estabelecido pela legislação. 
Os autores ainda afirmam que somente três dos cinco produtores 
estavam dentro dos padrões exigidos. Assim, com base na literatura 
dos autores citados, pode-se concluir que os resultados obtidos neste 
trabalho são problemas relacionados a várias etapas da ordenha, 
principalmente no que se refere à higienização de equipamentos e 
utensílios, a boas práticas, ao pré e pós-dipping e ao resfriamento 
nos tanques de expansão.

A elevada contaminação do leite cru refrigerado pode ocorrer 
por falta de higiene na ordenha associada com a manutenção do 
leite fora da temperatura de refrigeração (MILLOGO et al., 2010). 
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Falhas na velocidade de resfriamento do produto com tempera-
turas inferiores a 4 °C, assim como leite provenientes de animais 
com mastite podem resultar em contagens microbianas elevadas 
(PINTO et al., 2006).

Nörnberg et al. (2009), afirmam que o armazenamento de leite 
cru sob refrigeração é eficaz na redução de custos operacionais de pro-
dução e na diminuição das perdas dessa matéria-prima pela atividade 
acidificante de bactérias aeróbias mesófilas. Contudo, vale ressaltar que 
somente o resfriamento do leite não garante a qualidade e segurança 
do produto, uma vez que a existência de leites com alta contagem de 
microrganismos inicial pode ocasionar grande crescimento micro-
biano, pois são capazes de dobrar sua população a cada 20/30 minutos 
e a refrigeração é eficiente para controlar a multiplicação.

Bactérias coliformes totais e termotolerantes

O leite é um ótimo meio de crescimento para microrganismos 
devido às suas condições intrínsecas, apesar de ser um produto 
estéril, quando ainda no úbere do animal, ao menor contato com 
condições adversas, pode tornar-se altamente contaminado e veí-
culo de transmissão de doenças. Hayes e Boor (2001) afirmam que 
os microrganismos coliformes podem ser introduzidos no leite a 
partir do ambiente, manejo na ordenha e equipamentos da ordenha.

Atualmente, a legislação não determina parâmetros para 
coliformes totais e termotolerantes para leite cru. Diante disso, 
os resultados podem ser comparados ao limite para leite pasteu-
rizado, sendo que este, logo após a pasteurização, deve apresentar 
contagem menor do que 0,3 NMP mL-1 da amostra, ou seja, 1,0x103 

(SANTANA, 2016).
Diante das análises dos resultados para pesquisa de coliformes 

totais apresentados na Tabela 1, é possível observar que 66,66% das 
amostras coletadas nos tanques dos municípios de Guanambi e de 
Caetité apresentaram contaminação elevada com contagens acima de 
1.100 NMP/mL, estando acima do parâmetro utilizado como indicativo.
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Os coliformes termotolerantes diferem-se dos totais apenas 
pela capacidade de continuarem a fermentação da lactose com 
produção de gás a temperaturas de 44,5 °C a 45,0 °C entre 24 a 48 
horas. Enquanto o índice de coliformes totais avalia as condições 
higiênicas, o de coliformes termotolerantes é empregado como 
indicador de contaminação fecal ( JAY, 2005). 

Quanto às bactérias coliformes termotolerantes, os resulta-
dos mostraram que 50,0% das amostras dos municípios de Caetité 
e Guanambi estavam com contagens acima de 1.100 NMP/mL, 
indicando uma possível contaminação fecal do leite analisado. 
Resultados semelhantes foram encontrados pelos autores Catão 
e Ceballos (2001), que, ao analisarem Listeria spp, coliformes 
totais e termotolerantes em leite cru e pasteurizado, relataram 
que todas as amostras de leite cru avaliadas obtiveram contagem 
elevada dos microrganismos citados, o que evidencia uma quali-
dade inferior da matéria-prima e condições higiênico-sanitárias 
insatisfatórias.

Os autores Citadin et al. (2009), Guido et al. (2010), Tebaldi 
et al. (2008) relacionam a contagem de coliformes termotolerantes 
em leite de tanque de expansão a práticas deficientes de higiene nas 
propriedades rurais, assim como a presença de coliformes totais. A 
realização da ordenha em ambientes com fezes do próprio animal 
pode ser responsável pela contaminação por coliformes termoto-
lerantes que indicam contaminação fecal, sendo assim, é essencial 
que o ambiente seja limpo e adequado a essa atividade.

A Instrução Normativa 76 (BRASIL, 2018b) não dispõe de 
padrões microbiológicos para a enumeração de coliformes totais e 
termotolerantes para leite cru, pois esses microrganismos não fazem 
parte da microbiota natural do leite, uma vez que quando a sua 
presença é detectada, há indícios de que seja por práticas precárias 
de higiene durante a ordenha.

Vale salientar ainda que os resultados para coliformes podem 
variar consideravelmente, devido a fatores sazonais e geográficos, 
diferenças nas práticas de ordenha, amostragem, métodos de teste, 
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práticas higiênicas, ou outros fatores que possam ser particulares 
aos diferentes países (METZ et al., 2019).

Escherichia coli

A Escherichia coli pertence ao grupo de bactérias gram negativas 
denominadas coliformes. Pode ser encontrada no ambiente, mas sua 
origem é provavelmente intestinal e, portanto, ainda é preconizado 
como um indicador apropriado de contaminação fecal e um indi-
cador de higiene  (SMOOT; PIERSON, 1997; TORTORA, 2010; 
TRMCIC et al., 2016). Esses microrganismos ambientais podem ser 
frequentemente encontrados em análises de leite de tanque.

A E. coli é um agente marcante na mastite subclínica, com 
relevância em rebanhos onde a mastite já tenha sido controlada. Com 
frequência, encontram-se em propriedades produtoras de leite com 
contagem de células somáticas baixas, o que indica menor predomí-
nio de mastite subclínica, uma vez que os resultados se confrontam 
com a qualidade do leite (LANGONI et al., 2017).

Segundo Hayes et al. (2001), infecções intramamárias por 
E. coli poderiam contribuir consideravelmente para o aumento na 
Contagem Bacteriana Total do leite de tanque, devido à grande 
eliminação, em torno de 108 UFC/mL, dessa bactéria durante epi-
sódios de mastite. No entanto, a mastite causada por E. coli produz 
sinais clínicos, o que leva ao tratamento e ao descarte do leite. Para 
os resultados das amostras de leite cru analisadas dos municípios 
de Guanambi e Caetité, foram detectados 50% de presença desses 
microrganismos nas amostras. Ruusunen et al. (2013) obtiveram 
resultados semelhantes ao estudarem 183 amostras de leite bovino 
cru coletadas de tanques a granel em fazendas leiteiras na Finlândia, 
encontraram E. coli em 45% das amostras e os níveis variaram de 1 a 
885 UFC/mL. Em contraste, Pyz-Lukasik et al. (2015) examinaram 
50 amostras de leite bovino cru coletadas em cinco pontos de venda 
na Polônia e observaram resultados inferiores aos obtidos neste 
estudo, em que 76% das amostras não possuíam E. coli, e 24% restantes 
apresentavam E. coli em níveis que variavam de 5 a 110 UFC/mL. 
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Outro estudo recente, realizado por Majalija et al. (2020), sobre 
as práticas pastorais da comunidade, a qualidade microbiana e os 
riscos associados à saúde do leite cru na cadeia de valor do leite do 
distrito de Nakasongola, Uganda, também apresentaram resultados 
menores quando comparado à esta pesquisa em que apenas 12% 
das amostras foi detectada a presença de E. coli. Ainda segundo os 
autores mencionados, a detecção desses microrganismos ao longo da 
cadeia produtiva do leite está associada às más práticas aplicadas na 
sanitização dos recipientes, bem como o intervalo de tempo longo 
do leite sem refrigeração, entre a ordenha e a coleta.

Ainda, de acordo com a revisão realizada por Metz et al. (2019), 
a presença desses indicadores no leite cru, em especial de coliformes 
e E. coli, podem comprometer a fabricação de queijos, a depender 
dos níveis de indicadores encontrados em produtos acabados.

Bactérias psicrotróficas

Não existe legislação no Brasil que estabeleça padrões para a 
contagem de microrganismos psicotrópicos (SILVA; NOGUEIRA, 
2010), embora a presença elevada desses microrganismos no leite cru 
torna-se um fator preocupante, uma vez que as enzimas lipolíticas e 
proteolíticas produzidas por essa microbiota mantêm sua atividade 
após os tratamentos térmicos do leite (ROSSI JÚNIOR et al., 2006). 
Como a refrigeração não inibe a multiplicação dos psicrotróficos, 
deve-se evitar a contaminação do leite por esses microrganismos pela 
adoção de boas práticas agropecuárias, de produção ou de ordenha 
em todo o processo produtivo. A presença desse microrganismo é 
indicativo de condições inadequadas de refrigeração, visto que esse 
grupo possui temperatura ótima, que varia de 15 a 30 °C (NERO 
et al., 2009). 

Entretanto, nessa pesquisa, não foram encontradas contagem 
em unidades formadoras de colônias nas análises realizadas para o 
grupo dos psicotrópicos. Ao contrário deste estudo, Pinto, Martins 
e Vanetti (2006) quando analisaram a qualidade microbiológica 
de leite cru refrigerado e isolamento de bactérias psicotróficas 
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proteolíticas, obtiveram os percentuais de 57,6%, 66,7% e 100% 
nas amostras coletadas em tanques de refrigeração individuais, 
coletivos e silo industrial para o leite cru, o que indica, assimm que 
as condições higiênicas sanitárias da cadeia produtiva do leite não 
eram satisfatórias, principalmente nas etapas de armazenamento, 
transporte e refrigeração do leite. 

Destaca-se que vários problemas tecnológicos, tais como 
alteração do sabor e aroma do leite, instabilidade térmica, perda 
de consistência e geleificação ao longo da vida comercial do leite 
UAT, redução significativa no rendimento da produção de queijos, 
dentre outros, ocorrem quando da utilização de leite contendo 
elevada contagem de microrganismos psicotróficos proteolíticos 
(FERREIRA et al., 2012).

4. CONCLUSÕES

A qualidade microbiológica do leite cru, de seis tanques 
de expansão, produzido nos municípios de Guanambi e Caetité, 
Bahia, não foi satisfatória quando comparada com os padrões 
estabelecidos pela legislação vigente, pois apresentou alto índice 
de contaminação por aeróbios mesófilos, coliformes totais e ter-
motolerantes, comprometendo a qualidade do leite e indicando, 
assim, deficiências no processamento e na higienização de uten-
sílios, sendo necessário maior rigor no cumprimento das medidas 
higiênico-sanitárias.

Desta forma, faz-se necessária a implementação de boas 
práticas agropecuárias durante a obtenção, armazenamento e 
transporte do leite cru até o tanque de resfriamento, além da 
realização de uma capacitação aos produtores e responsáveis 
pela distribuição do leite na região, a fim de garantir a segurança 
alimentar, uma vez que a alta carga microbiana contribui para 
qualidade insatisfatória do leite cru, o que implicará na qualidade 
dos produtos elaborados, atuando na diminuição da vida útil, bem 
como na alteração dos componentes, além de colocar em risco a 
saúde dos consumidores.
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1. INTRODUÇÃO

A agroindústria leiteira se estabelece como uma das mais impor-
tantes nacionalmente, uma vez que, em todo país, são desenvolvidas 
atividades nessa área, perfazendo mais de um milhão de propriedades 
geradoras de milhões de empregos e com alto valor agregado na pro-
dução agropecuária nacional. Nesse contexto, os principais fatores que 
coincidem com o setor leiteiro nacional na última década têm sido o 
aumento da produção, o menor número de produtores e decréscimo 
dos valores pagos a eles (VILELA et al., 2002). 

O leite constitui um dos alimentos mais completos em nutrien-
tes essenciais ao crescimento, desenvolvimento e manutenção da 
saúde humana, devido à sua composição por proteínas, gorduras, 
carboidratos, vitaminas e minerais, o que o torna também suscep-
tível a alterações físico-químicas e deteriorações por microrga-
nismos (FREITAS et al., 2002). A higiene e o controle de qualidade 
na produção leiteira, bem como nos produtos lácteos, objetivam 
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garantir a inocuidade, pois a alta quantidade de microrganismos 
e de suas toxinas relaciona-se, com frequência, com perdas eco-
nômicas e problemas sanitários no leite (PONSANO et al., 1999). 
Por esse motivo, em meados de 1990, iniciou-se a implantação de 
programas de pagamento do leite pela qualidade por laticínios e 
cooperativas, baseados em análises referentes a provas de redutase, 
crioscopia e contagem total de microrganismos aeróbios mesófilos 
(KITCHEN, 1981).

Apesar do avanço no desenvolvimento tecnológico de alguns 
laticínios, no Brasil, ainda é comum na cadeia produtiva do leite, 
problemas que interferem diretamente na qualidade da matéria-
-prima, tornando-a imprópria para o processamento ou consumo 
in natura. Somado a esses aspectos, o leite beneficiado também pode 
apresentar qualidade insatisfatória para alimentação humana, em 
locais onde a cultura da pecuária leiteira se faz de modo tradicional 
no Brasil (FREITAS et al., 2002). Os principais fatores que refletem 
na má qualidade do leite produzido nacionalmente advêm de defi-
cientes práticas de manejo, higiene ineficaz na ordenha, números 
elevados de animais com mastite, insuficiência na manutenção e na 
desinfecção de equipamentos; além das propriedades, em sua maior 
parte, não possuírem mão de obra qualificada (VALLIN et al., 2009).

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) publicou, no ano de 2002, a Instrução Normativa n.º 51 
que regulariza normas para produção, identidade, qualidade, coleta 
e transporte dos leites tipos A, B, C, pasteurizado e cru refrigerado. 
Vale ressaltar que o principal parâmetro analisado para definir cada 
tipo de leite consiste na qualidade microbiológica. E, usualmente, 
nos laticínios, utilizam-se a contagem bacteriana total e o teste de 
redutase para estimar a quantidade de bactérias nas amostras, no 
entanto, a partir do tempo de redução do corante azul de metileno, 
é possível obter resultados mais rápidos, sendo essa análise a mais 
empregada (DÜRR, 2009).

Apesar da prova de redutase ser relativamente simples, rápida e 
de baixo custo, sua eficiência é maior na identificação da microbiota 
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mesófila com maior capacidade de redução, e, com isso, diminui a 
capacidade de identificação da microbiota psicrotrófica, por exem-
plo, dentre outras que causam perda na qualidade do leite e de seus 
derivados (TRONCO, 2003). As condições para realização da prova 
de redutase são, em geral, padronizadas, mas nem todas as espécies 
de bactérias possuem as mesmas características e eficiência de ati-
vidade redutora. Exemplos comuns são as bactérias termodúricas 
e psicrotróficas, que são menos redutoras do que outras bactérias 
presentes no leite e, ao detectar predominância de microrganismos 
psicrotróficos, como no caso de uma amostra de leite refrigerado, 
o teste poderá apresentar resultados falsos. Além disso, a presença 
de antibióticos no leite pode, também, interferir na confiabilidade 
dos resultados obtidos (BRITO et al., 2003).

Faz-se necessário, em indústrias da cadeia produtiva do leite, a 
realização das análises para que sejam definidas as características e a 
qualidade da matéria-prima antes do beneficiamento. Testes como o 
de redutase e a contagem bacteriana total indicam, de forma indireta, 
a qualidade sanitária do leite. Apesar da importância da realização 
de tais testes, faz-se necessário, também, que haja maiores estudos 
sobre confiabilidade de cada análise (CARVALHO; OLIVEIRA, 2006).

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a 
eficiência do teste de redutase em amostras de leite cru refrige-
rado, comparados com os resultados das análises por spread plate 
da contagem total de aeróbios mesófilos, aeróbios psicrotróficos e 
o teste de lactofermentação, alicerçada na busca por informações 
sobre a microbiota e as condições de obtenção e armazenamento 
do leite cru refrigerado.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2. 1. COLETA DAS AMOSTRAS 

A pesquisa foi realizada em três laticínios da microrregião da 
cidade de Guanambi, Bahia, sendo coletadas três amostras em cada 
um deles. As respectivas amostras foram coletadas no mesmo dia 
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em cada unidade amostral, no período da manhã, quando o leite 
chegava aos laticínios, de 7h às 10h. As amostras de leite cru foram 
obtidas diretamente do tanque de resfriamento de cada laticínio e 
denominadas de L1, L2 e L3. 

As amostras foram coletadas nos tanques após a homogenei-
zação com o auxílio de recipiente coletor estéril, em torno de 300 
mL de leite por amostra, sendo colocadas em vidros rosqueáveis 
estéreis, sem utilização do bacteriostático azidiol, devido ao curto 
período entre a coleta e a análise. Elas foram transportadas para o 
laboratório de Microbiologia dos Alimentos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, campus Guanambi, acondi-
cionadas em caixa de isopor com gelo, onde se procederam às aná-
lises microbiológicas de Contagem Bacteriana Total e Contagem de 
Bactérias Aeróbias Psicrotróficas, pelo método de contagem padrão 
em placa. As análises microbiológicas foram realizadas seguindo a 
metodologia descrita por Silva et al. (2007). 

A seguir, realizou-se a prova de redutase segundo a meto-
dologia descrita pelo MAPA (BRASIL, 2002) e, para a análise de 
lactofermentação, foram seguidos os procedimentos descritos por 
Bramley e Mckinnon (1990).

2.2. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Antes de se procederem as análises microbiológicas, foram 
esterelizados os utensílios e as vidrarias em autoclave a 120 °C, por 15 
minutos, e as bancadas foram limpas e sanitizadas com álcool a 70 %. 

Para a análise de bactérias aeróbias mesófilas, foram pipetados 
25 mL das amostras iniciais do leite cru, que foram transferidas 
para erlenmeyers com 225 mL de água peptonada estéril, sendo esta 
a diluição de 10-1. Após esse procedimento, transferiram-se alíquotas 
de 1 mL para tubos contendo 9 mL de água peptonada estéril para 
as demais diluições seriadas até obtenção da diluição 10-4.

Das diluições decimais obtidas, inoculou-se 1 mL em placas 
de PetrifilmsTM AC para contagem total (3M Company), no centro 
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do filme inferior, com o auxílio de uma pipeta automática e, após, 
posicionou-se o difusor e foi aplicada uma determinada pressão para 
espalhar o inóculo. Em seguida, os filmes inoculados foram incubados 
em BOD a 35 °C por 48 horas. Passado esse tempo, fez-se a contagem 
das colônias crescidas em contador de colônias, sendo os resultados 
expressos em Unidades Formadoras de Colônias por mL (UFC.mL-1).  

Para análise de bactérias aeróbias psicrotróficas, foram pipeta-
dos 25 mL das amostras de leite cru, para diluição e homogeneização 
em erlenmeyers, contendo 225 mL de água peptonada estéril, sendo 
esta a diluição de 10-1. Após esse procedimento, transferiram-se 
alíquotas de 1 mL para tubos contendo 9 mL de água peptonada 
estéril para as demais diluições seriadas até obtenção da diluição 10-4.

A partir das diluições preparadas, foram inoculadas alíquotas 
de 1 mL no centro de PetrifilmsTM AC para contagem total (3M Com-
pany) com a utilização do difusor para o espalhamento do inóculo, 
aplicando pressão. Posteriormente, os petrifilmes foram incubados 
em BOD a 10 °C por 7 dias e, após esse período, quantificaram-se as 
colônias em um contador de colônias, sendo os resultados expressos 
em Unidades Formadoras de Colônias por mL (UFC.mL-1).  

Para a prova de redutase, os tubos de ensaio previamente 
esterilizados foram organizados em estantes nas bancadas e, em 
cada um, foram adicionados 10 mL da amostra de leite e 1 mL da 
solução do corante azul de metileno a 2,5% com o uso de pipeta-
dores automáticos com ponteiras estéreis. Para a homogeneização 
da solução, os tubos foram tampados e foram invertidos três vezes, 
vagarosamente, impedindo a incorporação de ar. Em seguida, os 
tubos foram incubados em BOD à temperatura de 37 °C. 

A primeira observação da coloração dos tubos de ensaio ocor-
reu 30 minutos após a incubação, sendo observada a cor de cada 
tubo, individualmente; e os resultados, anotados. Foram realizadas 
as observações seguintes, a cada 60 minutos, até a completa redução 
do corante.

Simultaneamente, as amostras foram submetidas à prova de 
lactofermentação para verificação da microbiota mesofílica pre-
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dominante no leite, com base nos aspectos, odor e tipo de coágulo 
formado. Incubaram-se alíquotas de 10 mL do leite, em BOD a 37 
°C, por 24 horas para posterior avaliação e classificação do tipo de 
coágulo formado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA CONTAGEM 
BACTERIANA TOTAL E DO TESTE DE REDUÇÃO DO 
AZUL DE METILENO

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas da Con-
tagem Bacteriana Total (CBT) e no Teste de Redução do Azul de 
Metileno (TRAM) no leite cru refrigerado foram comparados com 
os parâmetros previstos na Instrução Normativa (IN) n.º 51 (BRA-
SIL, 2002) para classificação do leite quanto aos tipos A, B e C. Esses 
resultados, ao serem comparados, buscaram avaliar a eficiência do 
TRAM no fornecimento de dados confiáveis em relação à quali-
dade microbiológica das amostras avaliadas como demonstrado na 
Tabela 1. Os resultados do TRAM foram expressos em horas, com 
observação do tempo para redução do corante azul de metileno.

Tabela 1 – Resultados das amostras para Contagem Bacteriana Total (CBT) e 
Teste de Redução do Azul de Metileno (TRAM)

Amostras  CBT* (UFC mL-1**) TRAM*

L1* 2,24x104 > 05h30
L2* 9,60x105   05h00
L3* 5,10x102 > 05h30

L1*: Laticínio 1. L2*: Laticínio 2. L3*: Laticínio 3. CBT*: Contagem Bacteriana 
Total. TRAM*: Teste de Redução do Azul de Metileno.
UFC mL-1**: Unidade Formadora de Colônia por mL. 
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019
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Em relação às amostras de leite cru analisadas, a Contagem 
Bacteriana Total, assim como o Teste de Redução do Azul de Meti-
leno, pôde classificar o leite conforme os limites preconizados pela 
IN n.º 51 (BRASIL, 2002), como demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Classificação do leite conforme a contagem bacteriana máxima para 
cada tipo de leite, segundo IN n.º 51

Contagem Bacteriana
 Máxima (UFC mL-1*)

 Classificação do Leite
(Tipo) 

1,0x104 A
5,0x105 B
1,0x106 C

UFC mL-1*: Unidade Formadora de Colônia por mL. 
Fonte: BRASIL (2002)

Os resultados encontrados mostram que, na análise da Con-
tagem Bacteriana Total (CBT) para a amostra L1, obteve-se uma 
média de contagem de 2,24x104 (Tabela 1), considerada normal, 
e caracteriza o leite como de boa qualidade, classificando-o como 
tipo B (Tabela 2). 

Para a amostra L2, obteve-se uma média de contagem de 
9,6x105 (Tabela 1), considerada uma contagem alta, e caracteriza o 
leite como aquele que não tem, ou tem poucos cuidados higiênico-
-sanitários, classificando-o como tipo C (Tabela 2).

Para a amostra L3 a contagem obtida apresentou 5,1x102 

(Tabela 1), considerada relativamente baixa, caracterizando o leite 
como de alta qualidade, classificando-o como tipo A (Tabela 2).  

A Tabela 3 mostra como as amostras do leite avaliado nesta 
pesquisa foram classificadas em relação à análise de CBT (Tabela 1), e 
o tempo obtido para o teste de redução do corante azul de metileno, 
classificadas conforme IN n.º 51 (BRASIL, 2002).
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Tabela 3 – Classificação das amostras conforme os dados obtidos no TRAM e na CBT

Amostras Classificação
 (CBT**)

Classificação
(TRAM**)

L1* B A
L2* C A
L3* A A

L1*: Laticínio 1. L2*: Laticínio 2. L3*: Laticínio 3. 
CBT**: Contagem Bacteriana Total. TRAM**: Teste de Redução do Azul 
de Metileno.
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Os resultados obtidos para as amostras avaliadas pelo Teste 
de Redução do Azul de Metileno (TRAM) são de >05h30, 05h00 e 
>05h30 para as amostras L1, L2 e L3, respectivamente (Tabela 1).

Os resultados desse teste apontaram diferenças de carac-
terização de duas amostras em relação à análise de CBT (Tabela 
1), sendo que o tempo obtido para o teste de redução do corante 
azul de metileno em todas as amostras, classificam-nas como leites 
de alta qualidade sanitária (Tipo A), ou seja, um leite obtido em 
ótimas condições sanitárias conforme IN n.º 51 (BRASIL, 2002) 
(Tabela 3).

Com base nas classificações do leite por tipo, conforme legis-
lação, elaborou-se a Tabela 4, que classifica as amostras de leite, por 
meio dos dados obtidos no TRAM e na CBT.

Tabela 4 – Classificação do Leite Conforme o Tempo de Redução do Azul de 
Metileno segundo IN n.º 51

Tempo para Redução do 
 Azul de Metileno  Classificação do Leite (Tipo) 

05h00 A
03h30 B
01h30 C

Fonte: BRASIL (2002)
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A CBT consiste em uma análise microbiológica quantitativa, 
por fornecer dados reais sobre a população bacteriana nas amos-
tras. Isso evidencia que o TRAM permitiu a obtenção de dados 
falsos positivos para a qualidade microbiológica das amostras de 
leite analisadas quando comparados com os resultados obtidos na 
análise de CBT. 

Analisando a Tabela 4, constata-se que, em relação aos resul-
tados obtidos na classificação das amostras, conforme a legislação, 
o TRAM permitiu uma classificação de 100% das amostras como 
tipo A, resultado que evidencia a pouca confiabilidade dos dados 
obtidos, uma vez que, por meio da análise CBT, houve classificação 
diferente para cada uma das três amostras avaliadas, como boa, 
média e péssima qualidade microbiológica.

Segundo Nascimento e Souza (2002), em seus estudos, os 
resultados obtidos por eles indicaram dados totalmente divergen-
tes nas análises da qualidade microbiológica das amostras quando 
comparados com o método de Contagem Bacteriana Total e Teste de 
Redução do Azul de Metileno. Para os autores, o teste de redutase não 
apresenta eficiência em estimar a quantidade de microrganismos em 
uma determinada amostra, provavelmente porque algumas espécies 
de bactérias mesófilas não possuem a enzima redutase.

Rosa e Queiroz (2007), ao analisarem amostras de leite cru 
refrigerado de propriedades leiteiras do Rio Grande do Sul, encon-
traram resultados parecidos com esse estudo, em que o Teste de 
Redução do Azul de Metileno indicou 100% das amostras, em acordo 
com o requisitado pela legislação; no entanto, a Contagem Bacte-
riana Total indicou apenas 80% das amostras dentro dos padrões.

Para Souza et al. (1999) o Teste de Redução do Azul de Metileno 
não estima, com confiabilidade, a quantidade de microrganismos 
em leite in natura refrigerado, devido às baixas temperaturas modi-
ficarem o metabolismo das bactérias e isso reflete na capacidade de 
redução do corante.

Ao considerar o ambiente de refrigeração do leite propício ao 
desenvolvimento de bactérias psicrotróficas, torna-se possível a não 
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quantificação de alta contagem desses microrganismos em amostras 
de leite cru refrigerado, juntamente a outras espécies no teste de 
redutase, visto que as bactérias pisicrotróficas possuem metabolismo 
com baixa capacidade redutora. Isso demonstra a inadequação do 
Teste de Redução do Azul de Metileno para avaliação da qualidade 
microbiológica de leite cru refrigerado (NERO et al., 2000).

A contagem de bactérias aeróbias psicrotróficas nas amostras 
analisadas de leite cru refrigerado aponta a possível explicação para 
a má eficiência do Teste de Redução do Azul de Metileno ao ser ava-
liada a qualidade microbiológica das amostras, evidenciada no item 
anterior. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos na contagem 
de bactérias psicrotróficas.

Tabela 5 – Resultados da Contagem de Bactérias Aeróbias Psicrotróficas nas 
Amostras de Leite Cru Refrigerado

Amostras  Contagem de Psicrotróficos (UFC mL-1**)

L1* 3,5x102

L2* 3,03x104

L3* <10

L1*: Laticínio 1. L2*: Laticínio 2. L3*: Laticínio 3. 
UFC mL-1**: Unidade Formadora de Colônia por mL.
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Os resultados para as amostras L1 e L2 foram de 3,5x102 e 
3,03x104 (Tabela 5), respectivamente, evidenciando significativa 
contagem de bactérias psicrotróficas, que são divergentes para os 
resultados obtidos entre os métodos TRAM e CBT.  

A legislação brasileira não define parâmetros para a quantidade 
máxima permitida de microrganismos psicrotróficos e termodúri-
cos para o leite in natura e leites de consumo, no entanto, inúmeros 
estudos apontam a importância e a necessidade de monitoramento 
desse grupo de microrganismos (NERO et al. 2002).
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Segundo Fonseca (2004), a característica principal das bac-
térias psicrotróficas em leite e produtos derivados consiste na sua 
capacidade de produção de enzimas extracelulares em sua fase log 
de crescimento. Essas enzimas respondem pela degradação de alguns 
componentes do leite, isso ocorre porque grande parte dessas enzi-
mas, constituem enzimas termo resistentes, e o tratamento térmico 
possui efeitos mínimos sobre elas.

Santana et al. (2001) ao avaliarem diferentes pontos de conta-
minação do leite durante o processo produtivo, evidenciaram que 
os pontos críticos de inclusão de psicrotróficos são a água residual 
dos latões, a superfície dos latões, os tanques de expansão e os tetos 
higienizados de forma inadequada, já na linha de beneficiamento a 
clarificadora estabelece o principal ponto de contaminação.

3.2. TESTE DE LACTOFERMENTAÇÃO

Realizou-se o teste de Lactofermentação com o intuito de 
fornecer informações sobre a microbiota predominante nas amostras 
de leite cru refrigerado. Partindo dos resultados expostos na Tabela 
6, observou-se que a característica do coágulo obtido fortaleceu as 
afirmações sobre a possível interferência de bactérias psicrotróficas 
na eficiência do Teste de Redução do Azul de Metileno, visto que 
os aspectos de alguns coágulos indicam predominância de bactérias 
proteolíticas.

Tabela 6 – Resultados do teste de Lactofermentação relacionado com o aspecto 
do coágulo formado 

Amostras  Aspecto do Coagulo
L1* Floculoso
L2* Digerido
L3* Líquido

L1*: Laticínio 1. L2*: Laticínio 2. L3*: Laticínio 3.
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2017
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Como exposto na Tabela 6, a amostra L1 apresentou o coágulo 
Floculoso que é caracterizado pela presença de flocos de proteínas e 
presença de gás, notado principalmente no momento de abertura do 
tubo de ensaio. Observou-se também que o soro produzido no teste 
possuía aparência leitosa e tais características implicam  possível 
presença de fungos e a predominância de Pseudomonas spp, além de 
enzimas termoestáveis (FAGNANI, 2016).

Na análise da amostra L2, o coágulo caracterizou-se como 
Digerido (Tabela 6), apresentando textura esponjosa com partículas 
sólidas desprendidas e presença de soro leitoso. A aparência desse 
coágulo indica maior presença de bactérias proteolíticas que rea-
lizam a fermentação e também possibilita a presença de bactérias 
ácido-láticas devido ao maior rendimento do coágulo comparado 
com a amostra L1. 

A fabricação de queijos com leite nessas condições pode causar 
defeitos de fabricação como o estufamento, e se destinado à pasteu-
rização, há possibilidade de causar sabor e odor indesejáveis além 
da diminuição da validade (GOLLNER-REIS, 2011).

A amostra L3 apresentou um coágulo caracterizado como 
Líquido (Tabela 6), uma vez que não foi observada a presença de 
massa. Esse resultado é explicado pela baixa presença de micror-
ganismos aeróbicos mesófilos nessa amostra, como apontam os 
dados da Tabela 1. Para Pereira (2010), Bramley e Mckinnon (1990), 
a ausência de coágulo na prova de lactofermentação pode indicar 
um número baixo de células microbianas, presença de substâncias 
antimicrobianas, resíduos de antibióticos ou leite de animais com 
mastite severa. 

Vale ressaltar que há possibilidade da microbiota presente 
na amostra L3 ser constituída por um baixo número de espécies de 
bactérias ácido-láticas e de bactérias com boa capacidade fermen-
tativa, o que influencia, assim, no baixo rendimento do coágulo. 

A baixa contagem de microrganismos em todas as amostras de 
leite analisadas neste trabalho, explica-se pela realização da coleta 
pouco tempo após a ordenha e transporte do leite, o que justifica 
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a classificação dessas amostras, segundo a legislação, como de alta 
qualidade. Descarta-se a hipótese de presença de substâncias anti-
microbianas ou medicamentos veterinários na amostra L3, devido 
à contagem baixa, mas significativa de bactérias mesófilas aeróbias 
pelo método CBT. 

4. CONCLUSÕES

A comparação entre o Teste de Redução do Azul de Metileno 
(TRAM) com a Contagem Bacteriana Total (CBT) de microrganismos 
aeróbios mesófilos para avaliar a qualidade microbiológica do leite 
cru refrigerado, indicou como menos eficiente o método TRAM. 

É possível que a alta contagem de bactérias psicrotróficas nas 
amostras L1 e L2 analisadas, responda como o principal fator de 
interferência nos resultados obtidos no método TRAM, visto que 
constituem microrganismos com metabolismo de menor capacidade 
redutora. Contudo, algumas espécies de bactérias aeróbias mesófilas 
podem também não terem sido quantificadas pelo teste de TRAM 
por não possuírem a enzima redutase.

No teste de lactofermentação, a amostra L3 apresentou baixa 
carga microbiana, influenciando a não formação do coágulo. Nas 
amostras L1 e L2 com apresentação de contagem maior de micror-
ganismos, os coágulos formados tiveram aspectos indesejáveis, 
indicando predominância de bactérias proteolíticas que, em sua 
maioria, pertencem ao grupo de microrganismos psicrotróficos.

Dessa forma, constata-se como ultrapassado o Teste de Redu-
ção do Azul de Metileno para avaliar a qualidade microbiológica de 
amostras de leite cru refrigerado, cujos resultados apresentaram-se 
falsos positivos, tendo assim a sua confiabilidade comprometida.
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1. INTRODUÇÃO

Por ser um dos alimentos mais nutritivos e de composição 
mais equilibrada da dieta humana, o leite é uma importante fonte 
de vitaminas e minerais como, por exemplo, o cálcio, além disso, 
é uma das matérias-primas que, ao ser processada, permite sua 
transformação em diversos derivados, que abastece as indústrias de 
alimentos de maneira global (FONSECA; SANTOS, 2000; ALVES, 
2001; BRITO J.; BRITO M., 2004).

A qualidade do leite cru que chega à indústria deve ser garantida 
pela ordenha higiênica de vacas sadias e bem alimentadas, seguida de 
imediata refrigeração do leite na propriedade rural e de seu trans-
porte a granel em tanques isotérmicos até a indústria. A qualidade 
do leite depende de vários fatores, como higiene do ordenhador, 
limpeza do local, utensílios e equipamentos que entram em contato 
com o produto, uma vez que as condições de produção, estocagem 
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e transporte do leite, além dos cuidados na administração de medi-
camentos ou drogas veterinárias, podem influenciar diretamente 
a qualidade higiênica (BRITO J.; BRITO M., 2004; DÜRR, 2004).

Dessa forma, com o grande aumento da produção leiteira, veio 
também a necessidade do aprimoramento do controle de qualidade 
da matéria-prima. Então, devido à crescente produção e moder-
nização do setor leiteiro, o Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) publicou, em 29 de dezembro de 2011, a 
Instrução Normativa n.º 62 (IN 62), que regulamenta os padrões de 
qualidade e identidade do leite de acordo com a demanda mundial. 
Dentre os padrões estabelecidos pela IN 62, destaca-se a necessidade 
de se evitar a contaminação do leite por medicamentos veterinários 
(BRASIL, 2011).

Dentre os controles existentes na qualidade do leite, um dos 
principais é a mastite. Conforme Brito J. et al. (2002), a mastite, 
ou mamite, é uma inflamação da glândula mamária, que pode ser 
causada por microrganismos e suas toxinas, traumas físicos e agen-
tes químicos irritantes; mas, na maioria dos casos, é resultante da 
invasão de microrganismos patogênicos por meio do canal do teto.

A mastite é a principal doença infecciosa que acomete os bovi-
nos leiteiros no mundo (WELLS et al., 1998) e pode se apresentar 
nas formas clínica (MC) ou subclínica (MS) (CENTORBI, 1992), 
levando a perdas na qualidade do leite (HARMON, 1994). Enquanto 
a primeira pode ser visualmente perceptível, recursos indiretos 
de diagnóstico são necessários para identificar a MS (HARMON, 
1994).  A mastite é causada por agentes patogênicos oriundos do 
ambiente e/ou do próprio animal e provoca alteração nas pro-
priedades físico-químicas e microbiológicas do leite, o que causa 
prejuízos na produtividade, na saúde pública, no comércio e no 
bem-estar animal (WELLS et al., 1998). A mastite se caracteriza pela 
inflamação da glândula mamária, sendo a principal doença do gado 
leiteiro que requer antibioticoterapia. Nesse caso, para o controle e 
a cura, é necessária a administração de medicamentos (antibióticos) 
aos animais doentes, sendo essa, uma das fontes mais comuns de 
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resíduos de antibióticos em animais lactantes (ALBUQUERQUE et 
al., 1996; ALVES, 2001; RAIA JUNIOR, 2001; SILVA et al., 2013).  

Por se tratar de um tema que envolve a saúde pública e os 
problemas financeiros para a indústria leiteira, este trabalho destaca 
uma temática que merece consideração especial, pois há efeitos 
tóxicos de resíduos de antibiótico no leite à saúde humana (BRITO, 
2004; NERO, et al., 2007; NUNES, 2007; OLIVEIRA, 2008; FON-
SECA et al., 2009; MORAES et al., 2010). A ocorrência de resíduos 
de antibióticos no leite tem sido um dos grandes desafios impostos 
à indústria de alimentos no mundo, pelo fato de interferirem na 
industrialização de alguns produtos lácteos e causarem reações 
adversas para a população (BRITO, 2004; BRITO; LANGE, 2005; 
COSTA, 2006). 

A qualidade do leite está relacionada às condições sanitárias 
do rebanho, manejo nutricional e de ordenha. Como se trata de um 
produto prioritário na pirâmide alimentar da maioria da população, 
o intuito, portanto, é atentar para o controle e qualidade do leite, 
dando maior enfoque para a presença dos resíduos de antibióticos 
nesse produto e isso tem sido um dos maiores desafios para os órgãos 
responsáveis pela saúde pública e para a indústria de alimentos 
(DÜRR, 2004; BRITO, 2006; GUEDES et al., 2009; KUTSZEPA et 
al., 2009).

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo detectar 
possíveis focos de contaminação por antibióticos em amostras de 
leite cru recebidos por um laticínio da cidade de Guanambi, na 
Bahia. Além disso, este trabalho atuou com medidas preventivas, 
utilizando de folder instrutivo, destinado aos produtores, sobre 
questões relativas à contaminação do leite e seus derivados, bem 
como toda a problemática envolvendo o tema em questão.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os dados sobre as análises de resíduos de antibióticos no leite 
da cidade de Guanambi e região foram cedidos pela Cooperativa 



78

AURELUCI ALVES DE AQUINO - CARLITO JOSÉ BARROS FILHO - LINDOMAR SANTANA ARANHA
MAYANA ABREU PEREIRA - PAULO EMÍLIO RODRIGUES DONATO (ORG.)

Agropecuária de Guanambi, Bahia. Essas análises foram realizadas 
em dois anos diferentes e subsequentes, 2014 e 2015, sendo que, no 
ano de 2014, as análises foram colhidas no período de 3 de julho a 30 
de agosto e, no ano de 2015, as análises foram colhidas no período de 
3 de julho a 24 de agosto. As análises de resíduo de antibiótico foram 
feitas utilizando teste rápido, eclipse 50, aprovado pelo Ministério 
da Agricultura.

A Cooperativa mencionada tem laboratório próprio onde 
são feitas além da análise de resíduo de antibiótico, outras análises, 
como: alizarol, acidez Dornic, densidade, crioscopia, percentual de 
água, percentual de gordura, extrato seco desengordurado, extrato 
seco total, pH e redutase, que são de fundamental importância para 
assegurar a qualidade do leite que chega dos produtores para ser 
beneficiado no laticínio da cooperativa.

O laticínio realiza as análises por localidade. Dessa forma, 
quando uma análise tem o resultado positivo para contaminação, 
fica fácil identificar a origem ou produtor de onde se originou o 
leite comprometido. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado da pesquisa de campo, foi possível a obtenção 
das Tabelas de 1 a 4, nas quais se apresentam os resultados das aná-
lises de resíduos de antibióticos no leite cru de alguns produtores 
de Guanambi e região para os anos de 2014 a 2015.

Tabela 1 – Resultados das análises de resíduos de antibióticos no leite cru de 
alguns produtores de Guanambi e região no período de 3 a 30 de julho de 2014

Data Produtor Linha Resultado Medidas 
corretivas

03.07.14 T. Rodoviario 1 Iuiu Negativo Não se aplica
03.07.14 T. Rodoviario 2 Malhada Negativo Não se aplica
03.07.14 T. Rodoviario 3 Canabrava Negativo Não se aplica
03.07.14 Balão 1 Mistura Negativo Não se aplica
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Data Produtor Linha Resultado Medidas 
corretivas

05.07.14 Balão 2 Mistura Negativo Não se aplica
09.07.14 T. Rodoviario 1 Igaporã Negativo Não se aplica
09.07.14 T. Rodoviario 2 Caetité Negativo Não se aplica
11.07.14 T. Rodoviario 1 Tanque N. Negativo Não se aplica
11.07.14 Balão 1 Mistura Negativo Não se aplica
15.07.14 Balão 1 Mistura Negativo Não se aplica
22.07.14 T. Rodoviario 2 Iuiu Negativo Não se aplica
22.07.14 T. Rodoviario 3 Serra J. Alves Negativo Não se aplica
26.07.14 Balão 2 Mistura Negativo Não se aplica
30.07.14 Balão 1 Mistura Negativo Não se aplica

Fonte: Coopag, 2018

Tabela 2 – Resultados das análises de resíduos de antibióticos no leite cru de 
alguns produtores de Guanambi e região no período de 01 a 30 de agosto de 2014

Data Produtor Linha Resultado Medidas 
corretivas

01.08.14 T. Rodoviario 1 Candiba Negativo Não se aplica
01.08.14 T. Rodoviario 3 Pindaí Negativo Não se aplica
06.08.14 T. Rodoviario 1 Guanambi Negativo Não se aplica
06.08.14 T. Rodoviario 2 Candiba Negativo Não se aplica
08.08.14 T. Rodoviario 1 Guanambi Negativo Não se aplica
12.08.14 Balão 1 Mistura Negativo Não se aplica
12.08.14 Balão 2 Mistura Negativo Não se aplica
14.08.14 T. Rodoviario 1 Malhada Positivo Se aplica

18.08.14 T. Rodoviario 
1 e 2 Iuiu Positivo Se aplica

23.08.14 T. Rodoviario 1 Lagoa da P. Positivo Se aplica
24.08.14 T. Rodoviario 1 Pajeú dos V. Negativo Não se aplica
26.08.14 T. Rodoviario 1 Mistura Positivo Se aplica
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Data Produtor Linha Resultado Medidas 
corretivas

26.08.14 T. Rodoviario 2 Mistura Negativo Não se aplica
28.08.14 T. Rodoviario 1 Igaporã Negativo Não se aplica

30.08.14 T. Rodoviario 1 Cantinho/
Guanambi Negativo Não se aplica

Fonte: Coopag, 2018

Tabela 3 – Resultados das análises de resíduos de antibióticos no leite cru de 
alguns produtores de Guanambi e região no período de 3 a 30 de julho de 2015

Data Produtor Linha Resultado Medidas 
corretivas

03.07.15 T. Rodoviario 1 Cantinho/
Guanambi Negativo Não se aplica

03.07.15 T. Rodoviario 2 Caetité Negativo Não se aplica
03.07.15 T. Rodoviario 1 Tanque N. Negativo Não se aplica
03.07.15 Balão 1 Mistura Negativo Não se aplica
05.07.15 Balão 2 Mistura Negativo Não se aplica
11.07.15 T. Rodoviario 1 Candiba Negativo Não se aplica
11.07.15 T. Rodoviario 2 Malhada Negativo Não se aplica
15.07.15 T. Rodoviario 1 Guanambi Negativo Não se aplica
15.07.15 Balão 2 Mistura Negativo Não se aplica
20.07.15 T. Rodoviario 2 Iuiu Negativo Não se aplica
21.07.15 T. Rodoviario 3 Serra J. Alves Negativo Não se aplica
21.07.15 Balão 1 Mistura Negativo Não se aplica
24.07.15 Balão 1 Mistura Negativo Não se aplica
24.07.15 T. Rodoviario 1 Malhada Negativo Não se aplica
26.07.15 T. Rodoviario 2 Mistura Negativo Não se aplica
30.07.15 T. Rodoviario 1 Igaporã Positivo Se aplica

Fonte: Coopag, 2018



81

ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Tabela 4 – Resultado das análises de resíduos de antibióticos no leite cru de 
alguns produtores de Guanambi e região no período de 1 a 24 de agosto de 2015

Data Produtor Linha Resultado Medidas  
corretivas

01.08.15 T. Rodoviario 1 Mistura Negativo Não se aplica
01.08.15 T. Rodoviario 3 Canabrava Negativo Não se aplica
05.08.15 Balão 2 Mistura Negativo Não se aplica
05.08.15 Balão 1 Mistura Negativo Não se aplica
05.08.15 T. Rodoviario 2 Candiba Negativo Não se aplica
09.08.15 T. Rodoviario 1 Guanambi Negativo Não se aplica

09.08.15 T. Rodoviario 
1 e 2 Iuiu Negativo Não se aplica

11.08.15 T. Rodoviario 1 Lagoa da P. Negativo Não se aplica
13.08.15 T. Rodoviario 1 Pajeú dos V. Negativo Não se aplica
13.08.15 T. Rodoviario 1 Igaporã Negativo Não se aplica
19.08.15 T. Rodoviario 3 Pindaí Negativo Não se aplica
23.08.15 T. Rodoviario 2 Guanambi Negativo Não se aplica
24.08.15 T. Rodoviario 1 Iuiu Negativo Não se aplica

Fonte: Coopag, 2018

As análises dos dados demonstraram que resíduos de antimi-
crobianos foram detectados em cinco das 44 (11,36%) das amostras 
de leite cru analisadas, sendo quatro no ano de 2014 (Tabela 2) e 
uma no ano de 2015 (Tabela 3).     

Pelayo et al. (1990) encontraram resíduos de antimicrobianos 
em 51,1% das amostras de leite cru adquirido no comércio. Areas et 
al. (1988) detectaram presença de penicilina em 88% das amostras 
de leite não pasteurizado. Ibach et al. (1998) detectaram resíduos de 
oxacilina em leite após 28 dias de utilização. Constataram ainda que, 
na região do Vale do Paraíba, não é respeitado um período de espera 
entre a utilização de antibióticos e a ordenha para fins de consumo 
humano. Desta forma, a população que tem por hábito o consumo 
desse produto, está constantemente ingerindo resíduos de antibióticos. 
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Esse fato é de grande relevância, pois muitos dos antibióticos utilizados 
na veterinária têm resistência cruzada com antibióticos utilizados na 
medicina humana, portanto, podem contribuir com a aquisição de 
resistência de microrganismos patógenos humanos.

Em estudos de resistência de microrganismos a antimicrobianos 
Lee (2003), verificou-se que os Staphylococcus aureus isolados apresen-
taram um perfil de multirresistência aos antibióticos convencionais. 
Sadoyama e Gontijo Filho (2000) verificaram que cerca de 50% dos 
Staphylococcus aureus isolados apresentaram resistência à oxacilina. 
No estudo de Ribeiro Júnior e Filippsen (2010) foram verificadas a 
sensibilidade e a resistência aos antimicrobianos dos diferentes agentes 
etiológicos bacterianos isolados de mastite clínica e subclínica. 

A forma de análise realizada pelo laticínio da cooperativa permite 
detectar a localidade da origem do leite contaminado e, com isso, apli-
car as medidas corretivas que são: rastrear a amostra de repetição das 
análises; de distribuição do informativo ao produtor e, caso aconteça 
novamente a entrega do leite por esta propriedade, será suspensa. Tais 
medidas visam garantir e preservar a saúde dos consumidores, pois, 
a existência desses resíduos presentes no leite, que é um alimento 
consumido diariamente, acarreta uma série de problemas para a classe 
médica, agrícola e a população em geral como: a) o aparecimento de 
cepas bacterianas resistentes aos antibióticos devido à utilização ina-
dequada destes, que terão repercussões em nível não só da medicina 
veterinária, mas também e com maior preocupação da humana; b) a 
ocorrência de reações alérgicas, que podem ocorrer em seres huma-
nos, pois, estes são expostos a pequenas quantidades de antibióticos; 
c) repercussões no nível de tecnologia de alimentos, nos derivados 
lácteos como queijos e iogurtes, que poderão ter desequilíbrio das 
culturas microbianas utilizadas na sua produção; e, d) consequências 
econômicas para os produtores que têm não só que descartar o leite 
dos bovinos lactantes em tratamento, como sofrem penalidades no 
caso de serem detectados resíduos no leite a ser comercializado.

Harmon (1994) aponta que a contagem de células somáticas 
(CCS) pode aumentar nas épocas mais quentes do ano em decorrência 
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da menor produção de leite e consequente concentração das células 
somáticas. Alia-se, a isso, a maior probabilidade de ocorrência de 
infecção intramamária, isoladamente, o principal fator responsável 
pela elevação da CCS. Portanto, o período do ano que foi realizado 
o teste deste estudo pode influenciar na quantidade de amostras 
com resultados positivos.

4. CONCLUSÕES

A utilização indiscriminada de antibióticos ou o não desprezo 
do leite durante o tratamento da mastite pode gerar resíduos desses 
medicamentos no leite. Durante a pesquisa, percebeu-se que, na 
maioria das vezes, esses tipos de conduta são realizados por produ-
tores que não liam a bula do medicamento administrado no animal 
e não recorriam ao médico veterinário para orientação e prescrição 
adequadas aos animais acometidos de mastite.

Com este estudo, percebeu-se que, para a obtenção de um 
diagnóstico mais completo sobre a existência de resíduos de anti-
bióticos no leite cru produzido na região de Guanambi, Bahia, faz-se 
necessário um acompanhamento das análises realizadas durante 
todo ano. A sistematização dos dados obtidos a partir dessas aná-
lises, uma vez feitas através de gráficos contendo os meses em que 
a matéria-prima é mais contaminada, possibilitará a intensificação 
das medidas de prevenção e fiscalização acerca da qualidade do leite 
produzido na região em questão.
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1. INTRODUÇÃO

Os alimentos são elementos promotores de saúde e têm como 
objetivo fornecer combustível ao organismo, participar das reações 
de construção e reparo dos tecidos, além de regular suas funções 
orgânicas. Uma alimentação saudável requer o equilíbrio entre 
quantidade, qualidade e variedade, fatores importantes para se 
evitar excessos ou carências que podem interferir negativamente 
na saúde humana. No entanto, além desses aspectos, existem as 
questões sanitárias envolvendo os alimentos; as falhas na manipu-
lação e conservação podem alterar, consideravelmente, a sua qua-
lidade, e o alimento passa a ser prejudicial ao consumidor, além de 
não atender às necessidades orgânicas (RIEDEL, 1992; FRANCO; 
LANDGRAF, 2007).

A preocupação com a saúde e a forma física têm-se apoiado 
frequentemente nas bebidas naturais, que visam repor a perda de 
água, vitaminas e sais minerais sofridas durante grande esforço 
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físico no trabalho, na prática de esportes e em divertimentos. Dessa 
forma, existe uma atração dos consumidores por novos produtos 
e uma tendência por sabores exóticos, naturais, ligados à saúde, a 
exemplo da água de coco (CUENCA et al., 2002), que se constitui 
uma bebida natural, pouco calórica, com sabor agradável, conhecida 
mundialmente e muito apreciada em todo o Brasil, principalmente 
nas regiões litorâneas. Seu consumo vem crescendo nos últimos 
tempos, principalmente devido às suas propriedades de reposição 
de eletrólitos perdidos após uma desidratação ou desgaste físico 
(PENHA, 1998; ARAGÃO, 2000; AROUCHA; VIANNI, 2002). 

O pH da água de coco varia de acordo com a idade do fruto, 
sendo que, aos cinco meses de idade, o pH encontra-se em torno 
de 4,7 a 4,8, elevando-se acima de 5,0 até o final do crescimento do 
fruto (ARAGÃO; ISBERNER; CRUZ, 2001). Sabendo que a água de 
coco contém açúcares dissolvidos, vale ressaltar que a sacarose e a 
glicose variam conforme o grau de maturação do fruto (MAGDA, 
1992), a exemplo, pode-se citar que no intervalo de sete a doze meses 
ocorre uma queda de apenas 2% nos teores de açúcares da água de 
coco. Isso acontece porque, quando os frutos são verdes, as unidades 
de sacarose não estão combinadas, existindo quantidade suficiente 
de frutose livre e, com o progresso da maturação do fruto, ocorre 
a síntese da sacarose a partir da glicose e frutose, o que favorece a 
queda no teor de açúcar (ARAGÃO, 2000).

Atualmente, a água de coco é amplamente comercializada e 
consumida em todo o Brasil, especialmente nas regiões litorâneas, 
seja na forma in natura dentro do próprio coco ou envasada, que 
possibilita disponibilizar o produto para as regiões não produto-
ras, considerando que esse formato minimiza o volume e o peso 
transportados e, assim, reduz as despesas com transporte, além de 
aumentar a vida útil (ROSA; ABREU, 2000; OLIVEIRA et al., 2003). 
Nessa perspectiva, a água envasada é obtida a partir de processos 
tecnológicos que preservam, tanto quanto possível, as características 
naturais da bebida. Podem ser feitas as correções dos parâmetros 
como sólidos solúveis (°Brix) e acidez, podendo-se, também, usar 
aditivos que prolongam a vida útil.
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Segundo os Padrões de Identidade e Qualidade da água de 
coco, descritos na Instrução Normativa n.º 27, de 22 de julho de 
2009, define-se a água de coco como a bebida obtida da parte líquida 
do fruto do coqueiro (Cocus nucifera L.) por meio de processo tec-
nológico adequado, não diluído e não fermentado. É classificada 
como in natura, esterilizada, congelada, resfriada, concentrada e 
desidratada (BRASIL, 2009).

A Instrução Normativa n.º 27 (BRASIL, 2009) e n.º 09, (BRA-
SIL, 2020), que aprova o regulamento técnico para fixação de identi-
dade e qualidade da água de coco, estabelece que o produto deve ser 
comercializado na forma in natura, congelada, resfriada, esterilizada, 
concentrada e desidratada. Dessa maneira, faz-se necessário garantir 
que todas as águas comercializadas possuam características senso-
riais de aspecto, cor, sabor e odor característicos e estejam dentro 
dos parâmetros físico-químicos, com acidez fixa em ácido cítrico 
(g/100 mL), um pH mínimo e um máximo de sólidos solúveis (em 
ºBrix a 20°C) (BRASIL, 2009; BRASIL, 2020). 

Os métodos de conservação da água de coco têm, como função, 
a inibição da ação enzimática e a garantia da estabilidade microbioló-
gica da água após abertura do fruto, além de manter, o máximo pos-
sível, suas características sensoriais originais (ARAGÃO; ISBERNER; 
CRUZ, 2001), podendo fazer uso de tratamento térmico a médias 
e altas temperaturas, refrigeração ou congelamento (ARAGÃO; 
ISBERNER; CRUZ, 2001; ROSA; ABREU, 2002). Dessa maneira, 
as tecnologias de processamento e de conservação de alimentos 
aplicadas à água de coco permitem o aumento da vida útil e a con-
sequente formalização do comércio, otimização do aproveitamento 
do fruto, diminuição da participação de intermediários que oneram 
o custo final do produto e geração de empregos em novo segmento 
industrial (CABRAL; PENHA; MATTA, 2005).

O armazenamento de alimentos perecíveis em refrigeração 
permite garantir a sua conservação por períodos de tempo que podem 
ir de alguns dias até várias semanas, o que será refletido em uma 
diminuição da taxa de crescimento dos microrganismos presentes 
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nos alimentos e, consequentemente, em um aumento da sua vida 
útil (GABURTT, 1997). 

As Boas Práticas de Manipulação (BPF) se aplicam a todas as 
atividades associadas com a manipulação, gestão e comercialização 
de alimentos ( JARVIS, 2000) e são requisitos básicos para obtenção 
de produtos que não tragam riscos à saúde do consumidor. Além 
da redução de riscos, as BPF possibilitam um ambiente de trabalho 
mais eficiente, otimizando todo o processo de produção (NASSU; 
MACEDO; LIMA, 2006). 

O manipulador de alimentos atua como um veículo de conta-
minação da água de coco, uma vez que se for portador assintomá-
tico, é difícil de ser detectado e se não tomar os devidos cuidados, 
torna-se um grande carreador de microrganismos deteriorantes 
e patogênicos, colaborando para uma menor vida útil do produto 
(GERMANO; GERMANO, 2008).

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi realizar ava-
liação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água de 
coco processada, resfriada e comercializada na cidade de Guanambi, 
Bahia, considerando a importância de verificar a qualidade dessa 
água de coco e sua viabilidade para o consumo, pois, segundo Hof-
fman et al. (2002), a água de coco é considerada uma bebida estéril, 
porém, o contato com o ambiente, com os utensílios, equipamentos 
e manipuladores sem a devida higienização podem torná-la impró-
pria para o consumo, diminuindo sua qualidade, levando inclusive, 
a ser uma fonte de contaminação por microrganismos patogênicos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. COLETA DE AMOSTRAS

A pesquisa foi conduzida em Guanambi, Bahia, cidade com 
população média de 85.797 habitantes (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística-IBGE, 2010) e que também é produtora de água de 
coco sob a forma envasada em embalagens plásticas. Neste contexto, 
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foram adquiridas três embalagens de plástico tipo polietileno de 
alta densidade (PEAD) de água de coco resfriadas e comercializadas 
na cidade de Guanambi, Bahia, sendo cada embalagem referente a 
um determinado produtor. As amostras foram coletadas em esta-
belecimentos diferentes, todas comercializadas sob refrigeração. 
Para a preservação dos produtores, as amostras foram codificadas 
como A, B, C.

As amostras foram transportadas sob refrigeração, para os 
Laboratórios de Bromatologia e Microbiologia do Instituto Federal 
Baiano, campus Guanambi, onde se realizaram as análises micro-
biológicas de acordo com a técnica descrita por Silva et al. (2007). 

2.2. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

As amostras de água de coco foram avaliadas em duplicata 
para os parâmetros físico-químicos de pH, acidez titulável, sólidos 
solúveis e açúcares redutores, baseado na metodologia recomendada 
pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).

2.3. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Após a homogeneização da amostra, foram retirados 10 mL 
das amostras iniciais com pipeta automática e transferidas para 
erlenmeyers com 90 mL de água peptonada estéril e homogeneizadas 
para obtenção da primeira diluição decimal. A partir dessa diluição, 
foram transferidos 1 mL para tubos de ensaio estéreis contendo 9 
mL de água peptonada, homogeneizado para a obtenção da diluição 
10-2. Repetiu-se o mesmo método para a obter a diluição 10-3.

Os métodos empregados nas análises foram baseados nos 
recomendados pela Associação Americana de Saúde Pública – Ame-
rican Public Health Association (APHA, 1998) e Silva et al. (2007). As 
amostras de água de coco foram submetidas à enumeração pelo 
método do Número Mais Provável por mL (NMP/mL) de coliformes 
totais e coliformes termotolerantes, ausência/presença de Staphylo-
coccus aureus e Salmonella e contagem em placas pelo método spread 
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plate de Unidades Formadoras de Colônias por mL (UFC/mL) de 
aeróbios mesófilos. 

Determinação de ausência/presença de Salmonella sp. 

Para a determinação da presença/ausência de Salmonella, a 
partir das diluições preparadas, as amostras foram inoculadas a 35 
°C por 18 horas, período esse de pré-enriquecimento.

Para enriquecimento seletivo, adicionou-se 1 mL, respectiva-
mente, da amostra pré-enriquecida em tubos com 10 mL de caldos 
Selenito-Cistina (SC) e 10 mL de Caldo Tetrationato (TT) e foram 
incubados a 35 °C por 24 horas. Logo após, com uma alçada do 
caldo (TT), estriaram-se as placas com o ágar Entérico de Hectoen 
(HE), Agar Bismuto Sulfito (BS) e Agar Xilose Lisina Desoxiciolato 
(XLD), repetindo o procedimento com a cultura enriquecida com 
o Caldo (SC) e, em seguida, as placas foram encubadas, invertidas 
a 35 °C por 24 horas. Posteriormente, identificaram-se as colônias 
típicas de Salmonella, e os resultados foram expressos como ausência 
ou presença desse microrganismo.

Determinação de ausência/presença de Staphylococcus aureus 

A partir das diluições realizadas, foram inoculados 0,1 mL 
em placas de petri contendo o meio Agar Baird Parker, que foi 
preparado conforme indicado pelo fabricante. As placas inoculadas 
foram incubadas invertidas a 35 °C por 48 horas. Posteriormente, 
identificaram-se as colônias típicas de Staphylococcus aureus e os 
resultados foram expressos como ausência ou presença.

Contagem de aeróbios mesófilos 

Seguindo-se a metodologia recomendada, após serem rea-
lizadas as diluições decimais, foram feitas as inoculações de 1 mL 
da amostra pelo método spread plate em placas de petri contendo 
meio PCA. Após o plaqueamento, foram incubadas em BOD a 35 
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±1 °C por 48 horas. Para a contagem, foram selecionadas as placas 
contendo entre 25 a 250 colônias, e os resultados foram expressos 
em Unidades Formadoras de Colônias por mL (UFC/mL). 

Enumeração de coliformes totais

Para o teste presuntivo, para cada amostra, corresponderam 
três séries de nove tubos contendo Caldo Lauril Sulfato Triptose 
(LST), para os quais foi transferida uma alíquota de 1,0 mL, com o 
auxílio de uma pipeta, de cada diluição correspondente e incubados 
a 35 °C por 24/48 horas. 

Os resultados foram considerados positivos, a partir dos tubos 
com formação de gás no interior do tubo de Durham (tubo de fer-
mentação) e turvação do meio. Para esses tubos, procederam-se os 
testes confirmativos.

O teste confirmativo para os coliformes totais foi realizado 
transferindo-se uma alçada para tubos correspondentes contendo 
Caldo Verde Brilhante (CVB), para contagem de coliformes totais, 
incubando-os a 35 °C por 24/48 horas.  Após o período de incubação, 
verificaram-se os tubos com turvamento e produção de gás, para e 
enumeração dos microrganismos. 

Os tubos positivos do caldo CVB foram conferidos nas tabe-
las de NMP para coliformes totais, de acordo com o recomendado 
pela literatura.

Enumeração de coliformes termotolerantes

Para o teste de coliformes termotolerantes foi feita a mesma 
metodologia para o teste presuntivo e, para os tubos positivos, 
procedeu-se aos testes confirmativos.

O teste confirmativo para os termotolerantes foi realizado 
transferindo-se uma alçada para tubos correspondentes contendo 
caldo EC, para contagem de coliformes termotolerantes, incu-
bando-os a 43 °C por 24/48 horas.  Após o período de incubação, 
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verificaram-se os tubos com turvamento e produção de gás para e 
enumeração dos microrganismos. 

Os tubos positivos do caldo EC foram conferidos nas tabelas 
de NMP para coliformes termotolerantes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

A Tabela 1 mostra os resultados médios das análises físico-
-químicas para pH, sólidos solúveis totais, acidez titulável e açúcar 
redutor para amostras de água de coco processadas, embaladas e 
comercializadas por três produtores da cidade de Guanambi, Bahia, 
nomeadas como A, B e C.

Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos de amostras de água de coco processadas, 
resfriadas e comercializadas por três produtores da cidade de Guanambi, Bahia. 
Instituto Federal Baiano, 2019

Amostras  pH SST* AT* AR%* 
A 4,97 6,3 0,068 2,08 
B 5,20 5,8 0,045 2,67
C 5,20 6,5 0,058 2,48 

Legislação** mínimo 4,3 mínimo 4,5 0,06 a 0,18 -

*SST - Sólidos solúveis Totais; AT - acidez titulável; AR - açúcar redutor 
** Instrução Normativa n.º 27 (BRASIL, 2009).
Fonte: autores, 2019

pH

O Potencial Hidrogeniônico (pH) consiste em um índice que 
indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer 
(IAL, 2008).

A Instrução Normativa, de 22 de julho de 2009, estabelece, 
em seu Art. 6º, que a água de coco resfriada, pasteurizada, con-
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gelada e reconstituída,  deverá apresentar um pH mínimo de 4,3 
(BRASIL, 2009). 

Os valores encontrados para o pH foram de 4,97 a 5,20 (Tabela 
1), portanto todas as amostras apresentaram valores acima do esta-
belecido pela legislação vigente. 

Os resultados deste trabalho são semelhantes aos resultados 
encontrados por Pinheiro et al. (2005), que, ao avaliarem diferentes 
produtores de água de coco obtida pelo processo asséptico, encon-
traram valores que variaram de 4,95 a 5,01. 

Costa et al. (2005), ao avaliarem a água de coco obtida por 
diferentes métodos de conservação, encontraram valores de pH 
na faixa de 4,32 a 4,93, valores menores do que os encontrados 
neste estudo. 

A medida de pH é importante para a análise de alimentos por-
que é por meio dela que se sabe que tipo de tratamento o alimento 
suporta, e a sua susceptibilidade à contaminação por microrganis-
mos, além desse parâmetro contribuir para o sabor dos alimentos 
e bebidas.  

As águas de coco com um valor de pH elevado, que estejam 
acima do estabelecido por legislação, podem estar susceptíveis à 
contaminação por bactérias, pois é uma faixa de risco favorável ao 
crescimento da maioria delas. A faixa de pH para inibir o cresci-
mento de microrganismos patogênicos, como Clostridium botulinum, 
é abaixo de 4,5, segundo Evangelista (2008).

Tan et al. (2013) observaram, em seus estudos, que há uma 
variação dos valores de pH de águas de cocos com diferentes está-
gios de maturação, sendo 4,78 para cocos imaturos, 5,34 para cocos 
maduros e 5,71 para cocos muito maduros. Entretanto, espera-se 
que, ao ser processada, a água de coco passe por uma correção de 
pH, melhorando sua conservação e aumentando a sua vida útil 
(ROSA;  ABREU, 2000).
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Sólidos solúveis

A medida de sólidos solúveis caracteriza o quanto que a amos-
tra os possui na sua constituição, em geral, são representadas pelos 
açúcares contidos no alimento ou bebida. A presença desses cons-
tituintes influencia, em muito, a qualidade e o sabor do produto. 
Segundo Costa et al. (2006) o teor de sólidos solúveis totais da água 
de coco aumenta em função da idade de colheita dos frutos, que 
pode variar de 4,4 a 8,7 ºBrix para as águas de coco com 5 e 8 meses 
de idade, respectivamente.

A Instrução Normativa de 22 de julho de 2009 estabelece, em 
seu Art. 6º, que a água de coco resfriada, pasteurizada, congelada 
e reconstituída deverá apresentar um máximo de 6,7 °Brix para a 
quantidade de Sólidos Solúveis Totais (SST) (BRASIL, 2009). 

Os teores de sólidos solúveis totais das amostras obtidos neste 
trabalho (Tabela 1) mantiveram-se dentro da faixa limite estabele-
cida pela legislação, variando de 5,8 a 6,5 °Brix, o que evidencia a 
qualidade da água com relação aos solutos solúveis totais.

O teor de SST está diretamente relacionado à doçura e à 
manifestação do sabor da água de coco, uma vez que, em grande 
percentagem, é representada pelos açúcares, existindo, portanto, 
uma forte correlação dessa característica com a qualidade final da 
água (SILVA et al., 2013). Dessa forma, pode-se afirmar que a água 
de coco comercializada no município de Guanambi tem doçura 
adequada para consumo, por apresentar um teor de sólidos solúveis 
dentro do estabelecido pela legislação para os padrões de qualidade.

Acidez titulável

A acidez fixa é constituída pelos ácidos orgânicos não voláteis, 
sendo os ácidos voláteis responsáveis pelo sabor característico dos 
alimentos (FENNEMA, 2000).

Os resultados encontrados para os valores de acidez das amos-
tras de água de coco são apresentados na Tabela 1, e eles variaram 
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entre 0,045 a 0,068. A legislação (BRASIL, 2015) estabelece para 
acidez de água de coco, limites mínimos e máximos de 0,06 e 0,18 
respectivamente. Observou-se que, em relação a esse parâmetro, 
apenas a amostra A se apresentou dentro dos limites permitidos por 
lei (0,068) enquanto as amostras B e C apresentaram valores abaixo 
do padrão com 0,045 e 0,058, respectivamente.

A acidez titulável determina a quantidade de ácido málico 
(principal ácido orgânico encontrado na água de coco) nas amostras 
de água de coco. Os valores baixos apresentados podem indicar que 
a matéria-prima utilizada na comercialização estava tardia para a 
colheita, pois a quantidade de ácidos diminui com o amadureci-
mento do fruto. Além disso, a acidez é um importante indicador 
sensorial, pois tem papel fundamental no sabor e aroma da água de 
coco (AROUCHA et al., 2010).

A relação pH e acidez estão intimamente relacionadas, pois, 
à medida que a acidez diminui o pH tende a aumentar e isso ocorre 
devido à maturação do fruto como relatado anteriormente. Essa 
relação fica bem evidente no caso da amostra A, que apresenta o 
menor valor de pH e maior acidez.

Açúcar redutor

A água de coco corresponde cerca de 25% do peso do fruto, e 
sua composição básica apresenta 93% de água, 5% de açúcares, além 
de proteínas, vitaminas e sais minerais (ARAGÃO, 2000).

Com o amadurecimento do fruto, o conteúdo dos açúcares 
redutores decresce, e aumenta o conteúdo dos açúcares não reduto-
res. Assim, na água do coco verde, predominam a glicose e a frutose, 
com uma participação menor da sacarose ( JAYALEKSHMY et al., 
1986; SREBERNICH ; MORETTI; CARVALHO, 2000). Ocorre uma 
queda de 2% nos teores de açúcares da água de coco no intervalo de 
sete a doze meses (ARAGÃO, 2000).

A Tabela 1 mostra que, nas amostras de água de coco anali-
sadas, o teor de açúcar redutor variou de 2,08% a 2,67%, indicando 
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uma pequena diferença entre elas. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Lima (2015) ao avaliar água de coco verde comer-
cializadas pelas indústrias do sertão da Paraíba e do Ceará, que 
variaram de 2,25% a 2,50%.

Como a colheita do coco verde deve ser feita entre o sexto e 
oitavo mês, devido ao pico de produção de água e ao teor de açúcar 
redutor (ARAGÃO, 2005), os valores encontrados encontram-se 
dentro dos parâmetros.

3.2. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  

Os resultados para os parâmetros microbiológicos encontrados 
na avaliação das amostras de água de coco, processadas, embaladas 
e comercializadas, na cidade de Guanambi, Bahia estão descritos na 
Tabela 2, em NMP/mL para coliformes a 35 °C e a 45 °C, UFC/mL 
para as contagens de mesófilos e ausência/presença para Salmonela 
e S. aureus.

Tabela 2 – Parâmetros microbiológicos de amostras de água de coco, processadas, 
resfriadas e comercializadas, na cidade de Guanambi, Bahia. Instituto Federal 
Baiano, 2019

Amostras 

coli- 
formes 
totais 

(NMP/
ML)

coli-
formes 

termoto-
lerantes
(NMP/

ML)

Aeróbios 
mesófilos 

(UFC/
ML)

Salmo-
nella

Staphy-
lococcus 
aureus

A 9,2x10-1 9,2x10-1 < 300 presença ausência
B <3,0 < 3,0 9,3x103 presença ausência

C 3,6x10-1 3,6 x10-1 < 300 presença ausência

Legislação ------ 1,0x101 ----- ausência -----

Fonte: os autores, 2019
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Coliformes totais 

Os coliformes constituem um grupo de enterobactérias pre-
sentes nas fezes e no ambiente, também no solo e nas superfícies de 
vegetais, animais e utensílios. Sua pesquisa em alimentos é utilizada 
como indicador das condições higiênico-sanitárias dos produtos e 
ainda a presença de enteropatógenos (FRANCO; LANDGRAF, 2003; 
RODRIGUES et al., 2003). A detecção de bactérias desse grupo nos 
alimentos indica contaminação ambiental ou fecal, devido ao fato 
de ser uma bactéria encontrada no trato intestinal de animais de 
sangue homeotérmicos. A alta contagem desses microrganismos 
indica falha no processamento de produtos ( JAY et al., 2005).

A Resolução n.° 12 de 2001 estabelece que, para sucos e refres-
cos in natura, incluindo a água de coco, o limite de coliformes totais 
é de >102UFC.g-1 (ANVISA, 2001). Os resultados encontrados não 
demonstraram alta contaminação por esses microrganismos para as 
amostras pesquisadas (Tabela 2), sendo que a amostra B não apre-
sentou formação de gás nos tubos, obtendo, assim, resultado com 
NMP/mL <3. Para as amostras A e C os valores foram de 9,2x10-1 
e 3,6x10-1, respectivamente. 

Os resultados encontrados neste trabalho foram menores 
que os valores encontrados por Dias et al. (2015) em seus estudos, a 
partir dos quais, ao avaliarem a qualidade microbiológica de água 
de coco comercializadas em carrinhos de ambulantes, encontraram 
valores para coliformes totais de 1,5x10-3 a 1,9x10-3.

A contaminação nos alimentos por bactérias pertencentes 
a esse grupo é comum devido à sua fácil disseminação, pois são 
bactérias que estão presentes no ambiente. Para a água de coco, 
o local de armazenamento pode ser uma fonte de contaminação, 
sendo que normalmente os frutos são armazenados sobre o solo e 
expostos ao ambiente. 
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Coliformes termotolerantes

Os coliformes termotolerantes são microrganismos utilizados 
como indicadores seguros das condições higiênicas dos produtos 
e ainda para detectar presença de enteropatógenos (FRANCO; 
LANDGRAF, 2003).

O grupo de coliformes termotolerantes é representado pela 
bactéria Escherichia coli, a sua presença em alimentos indica conta-
minação fecal e compromete a qualidade deles. 

Das amostras de água de coco avaliadas, duas apresentaram 
contagem para coliformes termotolerantes (Tabela 2), sendo a amostra 
A com um valor de 9,2x10-1 e a amostra C com 3,6x10-1. A amostra 
B não apresentou contagem para coliformes termotolerantes.  A 
Instrução Normativa de 22 de julho de 2009 estabelece, em seu Art. 
25º, que a água de coco resfriada deve ter, no máximo, 1 UFC/mL de 
coliformes termotolerantes ou E. coli (BRASIL, 2009), dessa maneira, 
as amostras que apresentaram contagem de coliformes termoto-
lerantes (A e C) estão abaixo da faixa do parâmetro estabelecido.

Aeróbios mesófilos

A contagem de bactérias aeróbias mesófilas é utilizada para 
indicar a qualidade sanitária dos alimentos, pois um elevado número 
desses microrganismos é indicador de insalubridade, mesmo que 
os patógenos estejam ausentes e que não tenham ocorrido altera-
ções nas condições sensoriais do alimento. A maioria das bactérias 
patogênicas de origem alimentar são mesófilas e, portanto, um 
número elevado de mesófilos que crescem à temperatura ambiente 
significa que houve condições de crescimento para esses patógenos 
(FRANCO; LANDGRAF, 2003).

Esses microrganismos são de fácil proliferação, sendo bactérias 
que estão dispostas livremente no meio e que crescem à temperatura 
ambiente, e a Portaria n.º 2, de 13 de janeiro de 2009 não estabelece 
parâmetros para a contagem de mesófilos aeróbios. Os resultados 
obtidos nas análises das amostras de água de coco processadas e 
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comercializadas na cidade de Guanambi, Bahia (Tabela 2), foi de baixa 
contagem, apenas a amostra B obteve uma contagem de 9,3x103, sendo 
que esse valor é relativamente pequeno comparado aos encontrados 
por Valverde e Badaró (2009), que obtiveram, para aeróbios mesófilos 
em água de coco, valores variando de 1,6x104 a 9,3x104. Apesar da 
legislação não determinar limites para esse microrganismo, a amostra 
B, a qual apresentou uma contagem mais elevada, ainda se encontra 
nos padrões sugeridos pela American Public Health Association (APHA) 
que é de até 104 UFC/mL para esses agentes (MASSAGUER, 2006).

Salmonella

A Salmonella é uma bactéria Gram-negativa comumente encon-
trada em produtos de origem animal, principalmente aves, porém se 
difundem amplamente pela natureza. De acordo com Jay, Loessner 
e Golden (2005), elas podem estar presentes no solo, no ar, na água, 
em águas residuais, nos animais, nos seres humanos, nos alimentos, 
nas fezes, nos equipamentos, o que facilita a contaminação dos 
diversos alimentos por essa espécie. Diante da sua grande difusão 
pela natureza e vários casos de contaminação em alimentos, essa 
bactéria tem se tornado uma grande preocupação para a segurança 
alimentar. 

A salmonelose, doença provocada por essa bactéria, tem sido 
uma das maiores preocupações da saúde pública, pois mesmo em 
países bem desenvolvidos, gera um custo significante para a socie-
dade (SHINOHARA, 2008). Segundo Gouvêa et al. (2012), desde a 
década de 70 que a salmonelose tem sido um grande problema para 
a saúde pública do Brasil. 

Na avaliação das amostras das águas de coco processadas e 
comercializadas na cidade de Guanambi, Bahia (Tabela 2), foram 
detectadas, em todas as amostras, a presença de Salmonella, estando 
em desacordo com a legislação; a Instrução Normativa de 22 de julho 
de 2009 estabelece, em seu Art. 25º, que a água de coco resfriada deve 
ter ausência de Salmonella em 25 mL de amostra (BRASIL, 2009). 
A presença de Salmonella nas amostras de água de coco indica que 
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esse produto se encontra impróprio para o consumo e não é seguro 
para a saúde dos consumidores.  

A contaminação da água de coco por Salmonela, nesse traba-
lho, pode ser devido à contaminação pelas mãos de manipuladores 
ou por falhas na cadeia de processamento para a obtenção da água. 
Considera-se que é um produto cujo único método de conservação 
é o resfriamento sem passar por nenhum processo térmico; dessa 
forma, torna-se mais susceptível a contaminação.  

Fortuna e Fortuna (2008) relatam, em seu trabalho, que a con-
taminação por Salmonella pode ocorrer após contato do coco com o 
solo contaminado, transporte em carros com a presença de vetores 
ou armazenamento do fruto em locais próximos à criação de animais.

Sthaphylococcus aureus  

Os Sthaphylococcus aureus é um microrganismo que está ligado 
a surtos alimentares, é de fácil proliferação e produtor de enteroto-
xinas, por esse motivo há uma grande preocupação com esse agente. 
Comumente encontrados em alimentos crus e produtos lácteos, 
porém, podem ser disseminados por vários gêneros alimentícios, já 
que se prolifera à temperatura ambiente e têm os animais e o homem 
como seus principais reservatórios. A contaminação dos alimentos 
por esse microrganismo pode se dar pós-processamento, devido aos 
manipuladores ( JAY; LOESSNER; GOLDEN, 2005).

Para Staphylococcus aureus, a legislação atual (RDC n.º 12 de 
2001 – Anvisa) estabelece um limite de 10³ UFC/g. No presente 
estudo, as amostras de água de coco produzidas e comercializadas 
na cidade de Guanambi, Bahia, não apresentaram contaminação 
com esse microrganismo (Tabela 2), consideradas, assim, seguras 
para o consumo em relação a esse quesito.   

4. CONCLUSÕES

Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que 
as amostras de água de coco analisadas encontram-se em desacordo 
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com alguns parâmetros da legislação, colocando em risco a segurança 
dos consumidores.

O pH, sendo parâmetro de suma importância na conservação 
e manutenção da vida útil e segurança dos alimentos, demonstrou-se 
em desacordo, apresentando valores maiores que o estabelecido, 
o que possibilita o crescimento de microrganismos patogênicos e 
indica a não realização ou realização inadequada da correção de pH 
das águas de coco comercializadas no município.

Em relação ao padrão microbiológico, as amostras apresen-
taram contaminação por Salmonella sp., o que indica que elas se 
encontram impróprias para o consumo devido à patogenicidade 
desse microrganismo. A contagem de mesófilos, coliformes totais e 
termotolerantes apresentou moderado crescimento. Para diminuição 
da carga microbiana nas águas de coco comercializadas, aumento 
da segurança e da qualidade do produto, recomenda-se realizar a 
pasteurização do produto.
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1. INTRODUÇÃO

A água é um dos elementos fundamentais para a existência 
do homem e apresenta várias funções, dentre elas, o abastecimento 
público, industrial e agropecuário, preservação da vida aquática, 
recreação, geração de energia, transporte e diluição de despejos 
(ROCHA et al., 2006). Contudo, além de ser essencial para todo o 
ser vivo, atualmente, as enfermidades contraídas devido ao uso de 
águas poluídas correspondem a 80% (Folha de São Paulo, 2000, p. 
2), ou seja, a água pode atuar, também, como um veículo de doenças 
parasitárias e  infecciosas,  aumentando  a frequência de moléstias 
crônicas, segundo Cantusio Neto (2004).  

O Brasil está entre os países com maior disponibilidade hídrica 
mundial, no entanto, por conta de suas dimensões geográficas e con-
dições climáticas diferenciadas, algumas regiões sofrem problemas 
graves de escassez de água, como por exemplo, o Nordeste e, mais 
especificamente, o semiárido (BRITO et al., 2005a).
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De acordo com as estatísticas da organização mundial de 
saúde (OMS), ocorrem, no mundo, anualmente, três milhões de 
mortes relacionadas com o consumo de água não potável. Nos 
países em desenvolvimento, em virtude das precárias condições de 
saneamento e da má qualidade das águas, as doenças diarreicas de 
veiculação hídrica, como por exemplo, febre tifóide, cólera, salmo-
nelose, shigelose e outras gastroenterites, poliomielite, hepatite A, 
verminoses, amebíase e giardíase, têm sido responsáveis por vários 
surtos epidêmicos e pelas elevadas taxas de mortalidade infantil 
relacionada à água de consumo humano ( JAWETZ et al., 1998; 
MACÊDO, 2001).

A determinação da qualidade de qualquer água dá-se pela qua-
lidade da fonte de água, por sua exposição a contaminantes durante 
o processo da produção (captação, armazenamento e tratamento) e 
pela forma como ela chega ao consumidor. Para garantia da quali-
dade da água, é necessário uma estratégia ampla que considere os 
riscos e o manejo de riscos em todas essas etapas (GNADLINGER, 
2007; ALMEIDA; PERTENSEN; CORDEIRO, 2001). Define-se 
como água potável aquela água destinada ao consumo humano 
cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos 
atendam ao padrão de potabilidade fixado pela legislação vigente e 
que não ofereça riscos à saúde (BRASIL, 2017).

A água de chuva tem sido uma solução alternativa, na maior 
parte das vezes, individual, de abastecimento em áreas rurais, prin-
cipalmente em regiões áridas e semiáridas, locais em que as fon-
tes disponíveis, como poços, rios e nascentes, dispõem de volume 
variável de água, sob efeito da sazonalidade. No Brasil, essa solução 
é adotada há muitos anos no semiárido (DIAS, 2004), no entanto, 
passou a ser mais difundida pela ação do Programa “Um Milhão 
de Cisternas”, idealizado pela própria sociedade civil, por meio de 
ONGs, e financiado pelo governo federal.

A qualidade da água de chuva é um fator muito importante   
para o seu aproveitamento, pois define o seu uso, bem como a neces-
sidade e os tipos de tratamentos que devem ser adotados em relação 
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à água coletada e acumulada nas cisternas, pois quanto maior a 
qualidade da água de chuva coletada, melhor será a sua gama de 
utilidades (GROUP RAINDROPS, 2002).

Ao se perceber que a água de chuva está sob suspeita de con-
taminação microbiológica, é importante realizar as devidas verifica-
ções quanto a sua qualidade, buscando identificar microrganismos 
biológicos, indicadores específicos, que detectam a contaminação 
por organismos patogênicos e, por sua vez, caracterizam-se pela 
possibilidade de provocarem efeitos maléficos à saúde. Os micror-
ganismos indicadores mais utilizados para esse fim são os coliformes 
totais, coliformes termotolerantes, os  helmintos e os protozoários, 
constituindo-se bioindicadores que podem indicar a ocorrência 
de uma série de enfermidades de origem hídrica e de transmissão 
hídrica (ÁLVARES, 2005).

Segundo a portaria 1.469, de 29 de dezembro de 2000, do 
Ministério da Saúde, bactérias coliformes são definidas como bacilos 
Gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formado-
res de esporos, oxidase negativos, capazes de se desenvolverem na 
presença de sais biliares ou agentes tensoativos, os quais fermentam 
lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35 °C ± 0,5 °C em 
24/48 horas, podendo apresentar atividade da enzima galactosi-
dase (BRASIL, 2001). Esse grupo de bactérias pode ser classificado 
em: coliformes totais e coliformes termotolerantes, estes, ante-
riormente denominados coliformes fecais, pois sua presença está 
relacionada com o aparecimento de contaminação fecal recente nas 
águas. Nessa perspectiva, a água, para ser considerada potável do 
ponto de vista bacteriológico, não deverá conter coliformes totais 
ou termotolerantes.

Atualmente, existem vários estudos que abordam sobre a qua-
lidade microbiológica da água de chuva, com resultados que, muitas 
vezes, apontam a presença dos indicadores de contaminação fecal e, 
consequentemente, a classificam como inadequada para o consumo 
humano se utilizada sem tratamento prévio. Em muitos desses estudos, 
foi detectada a presença de coliformes termotolerantes ou Escherichia 
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coli (Tabela 1), o que contraria critérios e normas, internacionalmente 
reconhecidos, de qualidade da água para consumo humano, os quais 
estabelecem a ausência desses indicadores de contaminação fecal na 
amostra destinada ao consumo humano (Tabela 1).

Tabela 1 – Estudos que apontaram a presença de indicadores de contaminação 
fecal em amostras de água de chuva

Autor(es) Local N
Percentual de amostras 

com presença de indicador 
de contaminação fecala

Amorim e Porto (2001) Pernambuco 14 100% das amostras > 1 coliformeb

Simmons et al. (2001) Nova Zelândia 125 56% das amostras > 1 CF
Brito et al. (2005a) Pernambuco 50 100% das amostras > 1 CF
Brito et al. (2005b) Pernambuco 15 73% das amostras >1 CF

Silva (2006) Minas Gerais 112 70% das amostras > 1 EC
aInformações obtidas dos estudos; bSem especificação; CF: grupo coliformes 
“fecais” (termo em desuso). Atualmente, o grupo é denominado coliformes ter-
motolerantes; EC: Escherichia coli.
Fonte: SILVA; HELLER; CARNEIRO, 2012

Contudo, ainda não há diversidade de estudos que aborde o 
uso do sistema de captação de água de chuva como fonte de abasteci-
mento domiciliar e seu efeito sobre a saúde humana. Alguns autores 
basearam seus textos em relatos, evidenciando surtos de doenças 
de veiculação hídrica, nos quais o consumo da água de chuva arma-
zenada em cisterna foi apontado como uma das causas prováveis 
(RODRIGO et al., 2003). No Brasil, três estudos epidemiológicos já 
foram conduzidos: dois em Pernambuco, com delineamento trans-
versal (MARCYNUK et al., 2007) e de coorte (LUNA, 2011), e um no 
Ceará, também com delineamento transversal ( JOVENTINO et al., 
2010). Nos três estudos, foi constatado que o uso de água de chuva 
armazenada em cisternas pode ser considerado fator de proteção 
contra a diarreia. Joventino et al. (2010), no entanto, consideram que 
a água de chuva armazenada nas cisternas pode não ter sido a única 
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responsável pela redução das internações por doenças diarreicas no 
local de estudo.

Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar a 
qualidade microbiológica da água de chuva armazenada em cister-
nas nas comunidades da zona rural da cidade de Guanambi, Bahia, 
assim como divulgar e orientar sobre as ações corretivas por meio 
de materiais impressos como cartilhas e folders, além da realização 
de um seminário temático planejado a partir das necessidades obser-
vadas no dia a dia do público-alvo, estabelecendo relações com os 
inúmeros casos de doenças de veiculação hídrica, principalmente 
a diarreia, na população de baixa renda.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. LOCAL E COLETA DE AMOSTRAS

O trabalho foi desenvolvido em quatro propriedades rurais 
localizadas na zona rural de Guanambi, Bahia, que foram denomi-
nadas de A1, A2, A3 e A4.

Para a coleta de amostras de água, utilizaram-se frascos de 
vidro esterilizados, com capacidade de 250 mL. A água foi coletada 
da torneira principal da cozinha e da torneira ligada diretamente 
à cisterna das propriedades avaliadas após três minutos de escoa-
mento, sendo transportada em recipiente isotérmico, com gelo, até 
o Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano, campus Guanambi.

2.2. PREPARO DAS AMOSTRAS

Antes da realização das análises, os utensílios e vidrarias foram 
esterilizados em autoclave a 120 °C por 15 minutos, e as bancadas, 
limpas e sanitizadas com álcool a 70 %. 

Após a homogeneização da amostra, foram retiradas 10 mL das 
amostras iniciais, com pipeta automática, e transferidas as amostras 
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para erlenmeyers com 90 mL de água peptonada estéril e homogeneiza-
das para obtenção da primeira diluição decimal. A partir dessa diluição, 
foram transferidos 1 mL para tubos de ensaio estéreis contendo 9 mL 
de água peptonada, homogenizado para a obtenção da diluição 10-2. 
Repetiu-se o mesmo método para a obter a diluição 10-3.

Os métodos empregados nas análises foram baseados nos 
recomendados pela Associação Americana de Saúde Pública – Ame-
rican Public Health Association (APHA, 2008) e Silva et al. (2007). 
As amostras de água foram submetidas à pesquisa de coliformes 
totais e coliformes termotolerantes pela técnica do Número Mais 
Provável (NMP), identificação de Escherichia coli e contagem em 
placas de aeróbios mesófilos. 

2.3. ENUMERAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS

Seguindo-se a metodologia recomendada, para o teste presun-
tivo, para cada amostra corresponderam três séries de nove tubos 
contendo Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST), para os quais foi 
transferida uma alíquota de 1,0 mL, com o auxílio de uma pipeta, de 
cada diluição correspondente e incubados a 35 °C por 24/48 horas. 

Os resultados foram considerados positivos a partir dos tubos 
com formação de gás no interior do tubo de Durham (tubo de fer-
mentação) e turvação do meio. Para esses tubos, procedeu-se aos 
testes confirmativos.

O teste confirmativo foi realizado transferindo-se uma alçada 
para tubos correspondentes contendo Caldo Verde Brilhante (CVB) 
para contagem de coliformes totais, incubando-os a 35 °C por 24/48 
horas.  Após o período de incubação, verificaram-se os tubos com 
turvamento e a produção de gás nos tubos de Durham, para enu-
meração dos microrganismos. 

Os tubos positivos do caldo CVB foram conferidos nas tabelas 
de NMP para coliformes totais, de acordo com o recomendado pela 
literatura, e o resultado obtido como NMP/100 mL da amostra 
permitiu avaliar a qualidade microbiológica da água, conforme os 
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padrões estabelecidos pela Portaria n.º 2.914/2011 do Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2011).

2.4. ENUMERAÇÃO DE COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES

Para a enumeração de coliformes termotolerantes, foi reali-
zada a mesma metodologia para o teste presuntivo, e para os tubos 
positivos, procedeu-se aos testes confirmativos.

O teste confirmativo foi realizado transferindo-se uma alçada 
para tubos correspondentes contendo caldo E. coli (EC), para con-
tagem de coliformes termotolerantes, incubando-os a 43 °C por 
24/48 horas.  Após o período de incubação, verificou-se os tubos 
com turvamento e produção de gás nos tubos de Durham, para 
enumeração dos microrganismos. 

Os tubos positivos do caldo EC foram conferidos nas tabelas 
de NMP para coliformes termotolerantes, de acordo com o reco-
mendado pela literatura, e o resultado obtido como NMP/100 mL 
da amostra permitiu avaliar a qualidade microbiológica da água, 
conforme os padrões estabelecidos pela Portaria n.º 2.914/2011 do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2011).

2.5. ENUMERAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI 

Os tubos cujos resultados foram positivos para a presença de 
coliformes termotolerantes utilizando o caldo EC com o auxílio de 
alça de platina, por meio de estrias, foram inoculadas por esgota-
mento em placas correspondentes, contendo meio Ágar Eosina Azul 
de Metileno, incubadas a 35 °C por 24 horas. 

As placas com crescimento de UFC típicas, nucleadas com 
centro negro e brilho verde metálico, foram transferidas de três a 
cinco UFC de cada placa para o meio Ágar Padrão para Contagem 
(APC), incubadas a 35 °C por 18 a 24 horas. A confirmação da E. coli 
se deu nas placas com crescimento de UFC típicas, nucleadas com 
centro negro e brilho verde metálico.
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2.6. CONTAGEM AERÓBIOS MESÓFILOS

Para a contagem de aeróbios mesófilos totais ou contagem bac-
teriana total foram utlizadas placas 3M™ Petrifilm™ para Contagem 
de Aeróbios. Retirou-se, de cada diluição, uma alíquota de 1,0 mL que 
foram inoculadas nas placas de petrifilm e posteriormente incubadas 
à temperatura de 35±2 °C por 48 horas e os resultados   expressos 
em Unidade Formadora de Colônia por mililitro (UFC/mL).

2.7. SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

Após a sistematização dos resultados das análises microbioló-
gicas, no intuito de sensibilizar a comunidade acerca da importância 
da preservação e manutenção adequada dos recursos hídricos capta-
dos, foi realizado um seminário com palestras e atividades práticas 
envolvendo a comunidade da zona rural do município de Guanambi, 
Bahia, que utilizavam a água da chuva coletada e armazenada em 
cisternas, nas quais foram consolidados os conhecimentos objeti-
vados no projeto.  As palestras realizadas abordaram os seguintes 
temas: (I) conhecimento sobre composição química e microbiológica 
da água; (II) como proceder para evitar a contaminação da água 
consumida; (III) prevenção e detecção de doenças veiculadas pela 
ingestão de água contaminada; (IV) preservação e manutenção dos 
recursos hídricos; (V) limpeza e sanitização dos reservatórios e seus 
entornos.  No decorrer das diversas atividades desenvolvidas, foi 
distribuído material instrutivo impresso.

2.8. MATERIAL INSTRUTIVO

Visando contribuir para a conscientização da comunidade sobre 
a preservação e manutenção dos recursos hídricos captados, desen-
volveu-se um material instrutivo, contendo orientações e divulgação 
técnica, na versão impressa, em forma de folders e cartilhas, os quais 
foram distribuídos aos responsáveis pelas propriedades analisadas, 
que constitui o público-alvo deste trabalho. Esses materiais continham 
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informações de como proceder para evitar a contaminação da água 
captada para consumo humano e animal, além de instruções detalha-
das sobre como realizar a higienização dos reservatórios, bem como 
a importância de sua manutenção contínua e limpeza ao redor deles.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A captação de água da chuva e o armazenamento em cisternas 
têm sido uma alternativa para o suprimento e o consumo humano 
em regiões semiáridas. No entanto, a qualidade da água consumida 
sem tratamento adequado pelas famílias e animais domésticos em 
comunidades rurais pode proporcionar graves problemas de saúde 
pública (MORAIS et al., 2018).

Com base nas observações realizadas neste estudo, pode-se 
perceber que a água de chuva captada e armazenada em cisternas, nas 
quatro propriedades estudadas, não era submetida a nenhum tipo de 
tratamento antes de seu uso, podendo, assim, carrear microrganis-
mos causadores de doenças por veiculação hídrica. A contaminação 
microbiológica é o principal fator de degradação das águas de chuva 
e, com isso, as concentrações microbiológicas em cisternas devem 
ser monitoradas. Os padrões de potabilidade da água, segundo 
a portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), 
consideram que os coliformes totais, coliformes termotolerantes e 
Escherichia coli devem estar ausentes em 100 mL na água destinada 
ao consumo humano (MORAIS et al., 2018).

A mesma portaria recomenda que a contagem padrão de 
bactérias não deve exceder 500 Unidades Formadoras de Colônias 
por mililitro de amostra (500 UFC/mL). 

3.1. COLIFORMES TOTAIS

A Tabela 2 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a contagem de coliformes totais da água captada da 
chuva e armazenada em cisternas em quatro propriedades na zona 
rural de Guanambi, Bahia.



118

AURELUCI ALVES DE AQUINO - CARLITO JOSÉ BARROS FILHO - LINDOMAR SANTANA ARANHA
MAYANA ABREU PEREIRA - PAULO EMÍLIO RODRIGUES DONATO (ORG.)

Tabela 2 – Resultados das análises microbiológicas para contagem de coliformes 
totais em água captada da chuva e armazenada em cisternas, expresso em número 
mais provável (NMP/100 mL). Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Amostra
Diluição

10-1 10-2 10-3

A1 9,5 x 10 9,0 x 10 4,0 x 10
A2 1,1 x 101 1,0 x 101 9,7 x 101

A3 2,0 x 101 1,7 x 101 1,0 x 10
A4 2,9 x 101 2,7 x 102 1,7 x 102

Fonte: os autores, 2019

A Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde não estabelece 
um limite de tolerância para coliformes totais em amostras de água, 
mas ressalta que deve ser ausente após o tratamento e na rede de 
distribuição; apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no 
mês, poderá apresentar resultado positivo. Além disso, sugere que 
quando detectada a presença de coliformes totais deve-se adotar 
medidas de caráter corretivo e preventivo, seguida da realização de 
novas análises (BRASIL, 2011).

A partir dos resultados expressos na Tabela 2, pode-se verificar 
que na água das quatro propriedades analisadas, a contagem para 
coliformes totais teve uma variação de 1,0x10 a 2,7x102 NMP/mL 
e que os maiores valores encontrados foram observados para as 
amostras coletadas das cisternas das propriedades A2 e A4. 

Das amostras de água coletadas nas quatro propriedades, 100% 
apresentaram presença de coliformes totais e estavam, portanto, 
em desacordo com as normas de potabilidade regulamentadas pela 
Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.

Resultados similares foram encontrados por Amorim e Porto 
(2001) em amostras de água de cisternas na comunidade de Volta do 
Riacho (Petrolina/PE), as quais apresentaram incidência de bactérias 
do grupo coliforme em todas as amostras analisadas. A determinação 
da concentração de coliformes assume importância como parâmetro 
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indicador da possibilidade de existência de microrganismos pato-
gênicos ao homem, em especial, às crianças, por serem responsáveis 
pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, evidenciando, 
assim, riscos à saúde das famílias consumidoras dessa água. Esses 
parâmetros merecem destaque por estarem relacionados com as 
falhas no processo de desinfecção da água.

3.2. COLIFORMES TERMOTOLERANTES

A Tabela 3 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a contagem de coliformes termotolerantes da água 
captada da chuva e armazenada em cisternas em quatro propriedades 
na zona rural de Guanambi, Bahia.

Tabela 3 – Resultados das análises microbiológicas para contagem de coliformes 
termotolerantes em água captada da chuva e armazenada em cisternas, expresso 
em número mais provável (NMP/100 mL). Instituto Federal Baiano, campus 
Guanambi, 2019

Amostra
Diluição

10-1 10-2 10-3

A1 1,0 x 10 1,4 x 10 2,0 x 10
A2 2,3 x 10 1,1 x 10 ausente
A3 ausente ausente ausente
A4 ausente ausente ausente

Fonte: os autores, 2019

A Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde não estabelece 
um limite para os coliformes termotolerantes (BRASIL, 2011).

A partir dos resultados expressos na Tabela 3, pode-se verificar 
que na água das quatro propriedades analisadas houve contagem 
para coliformes termotolerantes para as amostras coletadas das 
cisternas das propriedades A1 e A2. Das amostras de água coletadas 
nessas propriedades, 50% apresentaram presença de coliformes 
termotolerantes.
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A contaminação da água, na maioria das vezes pode estar asso-
ciada à má condição de higiene da tubulação e das cisternas, onde ocorre 
o acondicionamento da água que alimenta as torneiras das propriedades. 
Na maioria das vezes, esses reservatórios acabam permanecendo, por 
muito tempo, sem qualquer tipo de manutenção, criando, assim, con-
dições favoráveis para a presença e sobrevivência de microrganismos 
patogênicos aos seres humanos. Em algumas situações, uma simples 
limpeza desses reservatórios e seu correto isolamento podem reduzir 
o risco de contaminação por coliformes totais e termotolerantes.

Porcy et al. (2020), estudaram a avaliação microbiológica da 
água para consumo humano no estado do Amapá, com intuito de 
avaliar a sua potabilidade. Ao observarem os resultados obtidos, 
verificaram que 34,8% dos estabelecimentos analisados apresentaram 
resultados positivos para coliformes totais e 26,1% apresentaram 
resultados positivos para coliformes termotolerantes. Ainda segundo 
os autores, essa contaminação pode ser ocasionada pela falta de 
manutenção nos encanamentos.

3.3. ESCHERICHIA COLI

A Tabela 4 mostra a média de resultados das análises micro-
biológicas para a contagem de Escherichia coli da água captada da 
chuva e armazenada em cisternas em quatro propriedades na zona 
rural de Guanambi, Bahia.

Tabela 4 – Análises microbiológica para contagem de Escherichia Coli em água 
captada de chuva e armazenada em cisternas, expresso em Unidades Formadoras 
de Colônias (UFC/mL). Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Amostras 
Diluição

10-1 10-2 10-3

A1 1,0 x 101 2,4 x 101 3,0 x 101

A2 4,0 x 101 2,0 x 101 ausente
A3 0,2 x 10 0,2 x 10 ausente
A4 ausente ausente ausente

Fonte: os autores, 2019
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A legislação estabelece que a água potável não deve conter 
microrganismos patogênicos e deve estar livre de bactérias indi-
cadoras de contaminação fecal. Sendo assim, os indicadores de 
contaminação fecal pertencem ao grupo de bactérias denominadas 
coliformes, tendo, como principal representante desse grupo, a 
Escherichia coli (BRASIL, 2006).

A origem fecal da E. coli é inquestionável, e sua natureza ubíqua 
pouco provável, o que valida seu papel mais preciso de organismo indica-
dor de contaminação tanto em águas naturais quanto tratadas. Segundo 
Morais et al. (2018) a presença desse microrganismo na água indica 
contaminação fecal recente e pode estar relacionada com o manejo 
dos usuários na retirada da água armazenada, realizada com baldes.

Os padrões de potabilidade da água, segundo a Portaria 
2.914/2011 do Ministério da Saúde, consideram que Escherichia 
coli devem estar ausentes em 100 mL na água destinada ao consumo 
humano (BRASIL, 2011), contudo, os resultados obtidos neste estudo 
mostram contagens para Escherichia coli com uma variação 0,2x10 
NMP/mL à 4,0x101 NMP/mL.

Coltro, Degáspari e Stocco (2016), quando realizaram as aná-
lises da qualidade da água em pontos de um complexo turístico 
no estado de Paraná, detectaram que os resultados para Escherihia 
coli apresentaram-se insatisfatórios em dois pontos analisados que 
abastecem áreas de produção alimentícias. Segundo os autores, isso 
pode ser em decorrência da deficiência no tratamento nesses pontos.

Honorato et al. (2020) observaram que 50% das amostras ava-
liadas obtiveram crescimento de Escherichia coli quando analisaram 
microbiologicamente a água distribuída no município de Piripiri- PI.

3.4. BACTÉRIAS AERÓBIAS MESÓFILAS

A Tabela 5 mostra a média de resultados das análises micro-
biológicas para a contagem de bactérias aeróbias mesófilas da água 
captada da chuva e armazenada em cisternas em quatro propriedades 
na zona rural de Guanambi, Bahia.
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Tabela 5 – Análises microbiológicas para contagem de bactérias aeróbias mesófilas 
em água captada de chuva e armazenada em cisternas, expresso Unidades Forma-
doras de Colônias (UFC/mL). Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Amostras
Diluição

10-1 10-2 10-3

A1 Incontável Incontável Incontável
A2 Incontável 5,3 x 102 5,1 x 102

A3 5,7 x 102 5,5 x 10 5,1 x 102

A4 Incontável Incontável Incontável

Fonte: os autores, 2019

A pesquisa da contagem de bactérias aeróbias mesófilas é 
fundamental durante o processo de tratamento da água, visto que 
permite avaliar a eficiência das várias etapas do tratamento. É impor-
tante, também, conhecer a densidade de bactérias, tendo em vista 
que um aumento considerável da população bacteriana pode com-
prometer a detecção de organismos coliformes. Embora a maioria 
dessas bactérias não seja patogênica, elas podem representar riscos 
à saúde, além de deteriorar a qualidade da água, provocando odores 
e sabores desagradáveis (BRASIL, 2006).

Ao analisar a Tabela 5, verificou-se que houve alta contagem 
de bactérias aeróbias mesófilas em todas as amostras, sendo que as 
amostras A1 e A4 apresentaram-se incontáveis nas três diluições 
preparadas, o que evidencia a vulnerabilidade das águas durante o 
manejo realizado pelos consumidores e ausência de limpeza perió-
dica do sistema.

De forma geral, as amostras apresentaram resultados superiores 
ao preconizado pela Portaria 2.914/2011, a qual recomenda que a con-
tagem padrão de bactérias não exceda 500 UFC/mL. Na amostra A3, 
foram observadas variações com contagens de 5,1x102 a 5,7x102 UFC/
mL, ainda assim, valores mais altos do que o exigido pela legislação.

Resultados similares foram obtidos por Prado et al. (2019), 
que também identificaram altos valores para UFC/mL em duas 
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cisternas analisadas que, em quatro anos de existência, nunca tinham 
sido esvaziadas para que pudesse ser realizada a limpeza interna. 
Com isso, esses altos valores encontrados podem estar associados 
à falta de manutenção dos canos condutores da captação através 
do telhado e proximidade com fossas domésticas (ALMEIDA, 
2018). Ainda em concordância com este estudo, Filho et al. (2020), 
quando estudaram a qualidade da água em propriedades rurais 
leiteiras, verificaram que 58,31% das amostras apresentaram-se 
em desacordo com legislação vigente para contagem de bactérias 
aeróbias mesófilas.

4. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos das análises microbiológicas, 
foi possível concluir que todas as amostras de água armazenada nas 
cisternas pesquisadas não estavam em conformidade como a Por-
taria 2.914/2011, apresentando contagem para os coliformes totais 
e Escherichia coli, o que evidencia os riscos à saúde das famílias que 
não realizam o tratamento da água para o consumo. Nesse estudo, 
também foram observadas altas contagens para as bactérias aeró-
bias mesófilas, o que demonstra uma precariedade das condições 
higiênico-sanitárias, principalmente nos materiais utilizados para 
captação da água nas cisternas. 

Diante da escassez de água doce e a variabilidade de preci-
pitação em regiões semiáridas, o uso de cisternas por comunida-
des rurais é um instrumento eficiente para minimizar o problema 
relacionado a estiagens prolongadas e merece uma atenção maior 
voltada para a qualidade da água armazenada, visto que o principal 
uso é para o abastecimento humano. Nesse contexto, faz-se neces-
sário um programa de educação sanitária de caráter informativo 
e com demonstrações práticas frequentes sobre o uso correto da 
cisterna, desde a etapa de captação da água até o momento do con-
sumo domiciliar, de forma a prevenir os riscos de contaminação, 
garantindo, assim, a manutenção da saúde das pessoas que utilizam 
essa água armazenada.
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1. INTRODUÇÃO

O tomate (Lycopersicum esculentum Mill) é uma hortaliça que 
ocupa lugar de destaque na mesa do consumidor, principalmente 
na sua forma in natura, estando presente na alimentação de grande 
parte da população brasileira (SCHWARZ et al., 2013).

Existem diversos tipos de tomate, dentre os quais se tem 
destacado o tipo cereja (Lycopersicum esculentum var. cerasiforme), 
recentemente no comércio. Foi introduzido no Brasil na década de 
1990, tendo sabor mais adocicado que outras variedades de tomates, 
possui formato arredondado ou tipo uva (grape) e tamanho pequeno. 
Destaca-se, ainda, pela cor vermelha intensa ou amarela para alguns 
híbridos, que chama muita atenção pela sua coloração forte, pela 
alta firmeza, boa consistência, resistência à doenças e pelo valor 
nutricional (SOUZA, 2009; JUNQUEIRA, 2011).
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Durante o período pós-colheita, o tomate, por ser um fruto 
climatérico, possui elevada perecibilidade, seu processo de matura-
ção ocorre de forma rápida desencadeando uma série de alterações 
fisiológicas e bioquímicas que afetam principalmente o sabor, o odor 
e a textura (CASA; EVANGELISTA, 2009).

Dois terços dos tomates comercializados no Brasil são con-
sumidos de forma in natura, por isso é necessário garantir a quali-
dade externa do fruto, sendo um fator determinante de atração do 
consumidor e principalmente na influência de compra do produto 
(OLIVEIRA; CONEGLIAM; CARMO, 2015).

Diante desse cenário, técnicas vêm sendo empregadas com o 
objetivo de aumentar a vida útil dos frutos, dentre as quais podem 
ser citadas a diminuição da temperatura, o uso de embalagens e a 
atmosfera modificada, como por exemplo, os revestimentos comes-
tíveis (LEMOS et al., 2008).

Atualmente, revestimentos comestíveis têm sido largamente 
utilizados com o objetivo de minimizar a perda de umidade e a 
diminuição das taxas respiratórias em frutos e hortaliças, além de 
conferir aparência brilhante e atraente ao produto, e ainda apresen-
tar uma solução para diminuição do uso de embalagens sintéticas, 
ocasionando a redução de impactos ambientais (COUTO, 2016).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. SELEÇÃO DOS FRUTOS 

Os tomates-cereja utilizados no experimento deste projeto, 
foram adquiridos de um produtor de produtos orgânicos do municí-
pio de Caetité, Bahia, e encaminhados imediatamente ao laboratório 
de Bromatologia para as análises físico-químicas e ao laboratório 
de microbiologia para as análises microbiológicas, ambos situados 
no Instituto Federal Baiano, campus Guanambi. 

Primeiramente foi realizado o enxágue dos tomates em água 
corrente para remoção de sujidades maiores e, posteriormente, os 
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frutos foram imersos em solução com concentração de 200ppm 
(mg/L) de hipoclorito de sódio por 15 minutos. Após esse período, 
foi feito um enxágue com uma nova solução de hipoclorito de sódio 
com concentração de 40ppm (mg/L), e os frutos foram, então, secos 
sob condições ambientes.

2.2. APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO ELABORADO 
COM AMIDO

Após sanitizados e secos, os frutos foram divididos em cinco 
tratamentos (T0, T1, T2, T3 e T4), sendo T0 o fruto sem reves-
timento, o tratamento controle, e os demais tratamentos foram 
os frutos com a aplicação do revestimento comestível elaborado 
com amido nas concentrações de 1%, 3%, 5% e 7%, como mostrado 
na Tabela 1.

Tabela 1 – Formulações do revestimento preparado com amido. Instituto Federal 
Baiano, campus Guanambi, 2019

Tratamentos Amido Glicerol 
T0 - -
T1 1% 3%
T2 3% 3%
T3 5% 3%
T4 7% 3%

Fonte: os autores 2019

Os revestimentos elaborados foram aplicados nos tomates 
após resfriamento das suspensões à temperatura ambiente, pelo 
método de imersão dos frutos durante um minuto. 

Após a imersão, o excesso de material de revestimento foi 
drenado e, em seguida, os tomates revestidos foram deixados em 
repouso para solidificar a película. Posteriormente, os frutos foram 
colocados em bandejas e mantidos a 25 °C. 
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Os tratamentos citados foram testados e o que apresentou 
melhor resultado, foi submetido a uma próxima etapa da pesquisa, 
na qual se incorporou ao revestimento diferentes porcentagens do 
antimicrobiano óleo essencial de manjericão.

2.2.1. Aplicação do revestimento adicionado de óleo 
essencial de manjericão

O revestimento que melhor obteve resultado no item anterior 
foi o formulado com 3% de amido, e neste foi adicionado diferentes 
concentrações de óleo essencial de manjericão, resultando em outros 
cinco tratamentos (M0, M1, M2, M3 e M4), sendo que o M0 foi o 
tratamento dos frutos revestidos sem adição de óleo essencial, o 
tratamento controle, e, os demais tratamentos, foram aplicados aos 
tomates revestimento adicionado de óleo essencial de manjericão 
nas concentrações de 0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0%, totalizando cinco 
tratamentos, como mostrado na Tabela 2. 

Os frutos foram selecionados e sanitizados como na etapa 
anterior e, então, foram separados em grupos e submetidos aos 
tratamentos de imersão em suspensões (revestimento) com a adição 
do óleo essencial de manjericão.

Tabela 2 – Formulações do revestimento adicionado de diferentes porcentagens 
de óleo essencial de manjericão. Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Tratamentos Amido Glicerol Óleo Essencial 
de manjericão

MO 3% 3% -
M1 3% 3% 0,5%
M2 3% 3% 1,0%
M3 3% 3% 1,5%
P4 3% 3% 2,0%

Fonte: os autores, 2019
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2.3. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

As análises físico-químicas foram realizadas em duplicata a 
cada quatro dias, por um período de doze dias de armazenamento, 
para os parâmetros de perda de massa, pH, acidez titulável e sóli-
dos solúveis totais, seguindo a metodologia descrita pelo Instituto 
Adolfo Lutz (IAL, 2008).

2.4. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Para as análises microbiológicas, consideraram-se cinco tra-
tamentos, três diluições, duas repetições e quatro tempos, com 
metodologias descritas por Silva et al. (2007).

Como tratamentos foram considerados a aplicação do reves-
timento de amido adicionado de diferentes concentrações de óleo 
essencial de manjericão (M0, M1, M2, M3, M4). Os tomates-cereja 
revestidos foram avaliados a cada quatro dias, iniciando no tempo 
zero, por doze dias, para contagem de unidades formadoras de 
colônias por grama (UFC/g) de aeróbios mesófilos e fungos fila-
mentosos e número mais provável (NMP) de bactérias coliformes 
totais e coliformes termotolerantes.

Realizou-se diluições seriadas até 10-3 em Água Peptonada 
Tamponada 0,1%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. REVESTIMENTO ELABORADO COM AMIDO

3.1.1. Análises físico-químicas

Acidez titulável

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos das médias para acidez 
titulável dos tomates-cereja orgânicos, revestidos com diferentes 
concentrações de amido.
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Tabela 3 – Médias obtidas para os valores de acidez titulável em tomates-cereja 
orgânico revestidos com diferentes concentrações de amido, armazenados sob 
temperatura ambiente 

Parâmetro
Tratamentos

T0 T1 T2 T3 T4
Acidez Titulável (%) 2,25a 2,20a 1,69a 1,89a 1,88a

T0: Tratamento controle; T1: Tratamento com 1% de amido; T2: Tratamento 
com 3% de amido; T3: Tratamento com 5% de amido; T4: Tratamento com 7% de 
amido. As médias, com letras diferentes na mesma linha, diferem estatisticamente 
entre si a 5% de significância sendo (P<0,05)
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

A acidez presente em tomates relaciona-se com os ácidos 
orgânicos e a quantidade de adstringência, sendo estes os principais 
influenciadores do sabor dos frutos (GUILHERME et al., 2014).

Os valores encontrados para acidez titulável em tomates-cereja 
revestidos com diferentes concentrações de amido, variaram de 1,69 
a 2,25 e não apresentaram diferenças estatísticas entre si. Costa et 
al. (2017) encontraram resultados similares quando estudaram a 
aplicação de diferentes revestimentos comestíveis em goiabas, não 
encontrando diferenças significativas entre os resultados.

Foi observado que nos tratamentos com maiores concentra-
ções de amido no revestimento foram os que obtiveram um menor 
resultado para esse parâmetro quando comparadas com o tratamento 
controle. O melhor resultado foi observado para o tratamento T2, 
mostrando que o revestimento segurou o amadurecimento dos 
frutos. Em geral, os teores de ácidos orgânicos diminuem com a 
maturação dos frutos e, por serem importantes fontes de energia 
respiratória, esses ácidos são convertidos ou oxidados em açúcares 
e utilizados pelas células (ULRICH, 1970).
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Sólidos solúveis

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos das médias para sólidos 
solúveis dos tomates-cereja orgânicos, revestidos com revestimento 
à base de amido, sob diferentes concentrações.

Tabela 4 – Médias obtidas para os valores de sólidos solúveis em tomate-cereja 
orgânico revestidos com diferentes concentrações de amido, armazenados sob 
temperatura ambiente 

Parâmetro
Tratamentos

T0 T1 T2 T3 T4
Sólidos solúveis (%) 5,47a 5,43a 5,31a 6,06a 5,21a

T0: Tratamento controle; T1: Tratamento com 1% de amido; T2: Tratamento 
com 3% de amido; T3: Tratamento com 5% de amido; T4: Tratamento com 7% de 
amido. As médias com letras diferentes na mesma linha, diferem estatisticamente 
entre si a 5% de significância sendo (P<0,05)
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

Segundo Pereira et al. (2006), o teor de sólidos solúveis é 
atribuído ao acúmulo de açúcares em decorrência do processo de 
maturação do fruto.

As médias dos teores de sólidos solúveis ficaram entre 5,21 
e 6,06 (Tabela 4), e os resultados não diferiram estatisticamente 
entre si. Verificou-se que os tratamentos T2 e T4 foram os que 
obtiveram menor teor de sólidos solúveis durante os 12 dias de 
armazenamento dos frutos; portanto, as concentrações de 3% e 
7% de amido conseguiram retardar mais o processo de maturação 
dos tomates-cereja.

Menezes et al. (2017), ao avaliarem a qualidade pós-colheita 
de tomate de mesa com aplicação de revestimento comestível, veri-
ficaram que o teor de sólidos solúveis aumentou com os frutos 
revestidos à base de fécula de mandioca e amido de milho, com o 
decorrer dos dias de armazenamento.
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Perda de massa

A Tabela 5 mostra os resultados obtidos das médias para perda 
de massa dos tomates-cereja revestidos com revestimento comestível 
com diferentes concentrações de amido. 

Tabela 5 – Médias obtidas para os valores de perda de massa em tomate-cereja 
orgânico revestidos com diferentes concentrações de amido, armazenados sob 
temperatura ambiente 

Parâmetro
Tratamentos

T0 T1 T2 T3 T4
Perda de massa (%) 39,91a 12,86b 10,0c 14,23d 29,80e

T0: Tratamento controle; T1: Tratamento com 1% de amido; T2: Tratamento 
com 3% de amido; T3: Tratamento com 5% de amido; T4: Tratamento com 7% de 
amido. As médias com letras diferentes na mesma linha, diferem estatisticamente 
entre si, a 5% de significância sendo (P<0,05)
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

A Tabela 5 mostra que a perda de massa dos frutos desta 
pesquisa ficou entre 10,0 e 39,91 e que diferiram estatisticamente 
entre si. Houve uma elevada perda de massa para o T0 (tratamento 
controle), correspondendo a 39,91%, o que era esperado pois os 
tomates não foram revestidos nesse tratamento. 

O tratamento T2 (com 3% de amido) foi o que obteve menor 
porcentagem de perda de massa, caracterizando-se como melhor 
revestimento comparado com os demais para esse parâmetro, pois 
reduziu a perda de água do fruto para o meio externo, conservando 
melhor sua aparência e atributos sensoriais.

A perda de água traz consequências para a textura e a apa-
rência do fruto, pois ocasiona a perda de firmeza, enrugamento e 
murchamento. Em frutos armazenados, a perda de massa ocorre pela 
respiração e transpiração decorrentes do seu processo fisiológico, 
o que leva à perda da textura e aparência atraente (GOMES, 2014). 
Por isso, o emprego de tecnologias se torna essencial para atuar na 
conservação e prolongamento da vida útil.
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Segundo Gomes (2014), no seu estudo sobre a caracterização 
de filmes comestíveis do amido fosfatado para aplicação pós-colheita 
em tomate-cereja, foi verificado que as coberturas comestíveis não 
foram eficientes para a redução de perda de massa, concluindo ainda 
que o ponto de maturação dos tomates, no momento da colheita, 
pode ter influenciado, bem como, o uso de amido como componente 
principal do revestimento, uma vez que ele possui caráter hidrofílico, 
não sendo eficiente contra o vapor de água. 

Leite et al. (2015) estudaram revestimentos comestíveis em 
morangos e analisaram que a perda de massa foi crescente com o 
passar dos dias, entretanto, ao finalizar os dias de armazenamento, 
houve uma redução de perda de massa pelas amostras que sofreram 
tratamento, quando comparadas com a amostra controle. 

pH

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos das médias para pH 
dos tomates-cereja revestidos com revestimento comestível com 
diferentes concentrações de amido. 

Tabela 6 – Médias obtidas para os valores de pH em tomate-cereja orgânico 
revestidos com diferentes concentrações de amido, armazenados sob tempera-
tura ambiente

Parâmetro
Tratamentos

T0 T1 T2 T3 T4
pH 3,91a 3,86a 3,99a 4,02a 4,02a

T0: Tratamento controle; T1: Tratamento com 1% de amido; T2: Tratamento 
com 3% de amido; T3: Tratamento com 5% de amido; T4: Tratamento com 7% de 
amido. As médias com letras diferentes na mesma linha, diferem estatisticamente 
entre si, a 5% de significância sendo (P<0,05)
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

As médias obtidas para o parâmetro pH não apresentaram 
diferenças estatísticas entre si, e os valores encontrados ficaram entre 
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3,86 e 4,02. Entretanto, ao analisar os dados, foi possível verificar 
que os tratamentos T3 e T4 obtiveram valores maiores em relação 
aos demais tratamentos, evidenciando, assim, que valores maiores 
do potencial hidrogeniônico promovem melhores resultados, pois 
favorecem a conservação do produto. 

Resultados similares foram encontrados por Castricini 
(2009) em seu estudo com a aplicação de revestimento comes-
tível em mamões tipo Golden, quando não foram observadas 
oscilações e diferenças nos valores de pH no decorrer do tempo 
de armazenamento.

Após análise dos resultados obtidos no pré-teste conclui-se que 
o tratamento mais eficiente na proteção do fruto contra elementos 
externos, proporcionando o aumento da vida útil do tomate-cereja 
orgânico, foi o T2 (revestimento com 3% de amido), o qual promo-
veu, principalmente, menor perda de massa, assegurando aparência 
visual satisfatória dos tomates analisados quando comparado aos 
demais tratamentos. Portanto, a quantidade de amido utilizado na 
fabricação do revestimento nessa fase foi o do tratamento T2, com 
3% de amido, e que foi o selecionado para ser utilizado no experi-
mento 2, com a incorporação de diferentes porcentagens de óleo 
essencial de manjericão.

3.2. REVESTIMENTO ADICIONADO DE ÓLEO 
ESSENCIAL DE MANJERICÃO

3.2.1. Análises físico-químicas

Perda de massa

A Tabela 7 mostra os resultados obtidos das médias para o 
parâmetro perda de massa (%) dos tomates-cereja orgânicos reves-
tidos com 3% de amido adicionado de diferentes concentrações de 
óleo essencial de manjericão.
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Tabela 7 – Médias obtidas para os valores de perda de massa (%) em tomate-cereja 
orgânico revestidos com 3% de amido e adicionado de diferentes porcentagens 
de óleo essencial de manjericão, armazenados sob temperatura ambiente 

Parâmetro
Tratamentos

M0 M1 M2 M3 M4
Perda de  
massa (%) 54,37a 23,56b 17,52c 45,49d 19,30c

M0: Tratamento controle; M1: Tratamento com 3% de amido, adicionado de 0,5% 
de óleo essencial de manjericão; M2: Tratamento com 3% de amido, adicionado de 
1% de óleo essencial de manjericão; M3: Tratamento com 3% de amido, adicionado 
de 1,5% de óleo essencial de manjericão; M4: Tratamento com 3% de amido, adi-
cionado de 2% de óleo essencial de manjericão. As médias com letras diferentes na 
mesma linha, diferem estatisticamente entre si, a 5% de significância sendo (P<0,05).
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

Segundo Siqueira (2012), a perda de massa caracteriza-se 
como a perda de água que ocorre no fruto, devido ao processo de 
transpiração, e isso se deve em decorrência da diferença de umidade 
do fruto e a atmosfera externa. A autora conclui ainda que o uso de 
coberturas comestíveis possui o intuito de formar uma atmosfera 
saturada entre a película e a superfície do fruto, a fim de reduzir a 
sua transpiração, entretanto, o caráter hidrofílico das soluções fil-
mogênicas à base de polissacarídeos faz com que elas não possuam 
barreira eficiente contra o vapor de água. 

Ao observar a Tabela 7, onde estão dispostas as médias obtidas 
referente ao parâmetro perda de massa, foi verificado que todas as 
médias diferiram entre si, estatisticamente, exceto as médias cor-
respondentes aos tratamentos M2 e M4, os quais obtiveram menor 
perda de massa, sendo adicionados de óleo essencial de manjericão 
nas concentrações de 17,52% e 19,30%, respectivamente. O trata-
mento controle (M0) foi o que obteve maior perda de massa, o que 
era esperado, pois os tomates não foram revestidos com a adição 
de óleo essencial de manjericão.  

Em concordância com este estudo, Ferreira, Molina e Pelissari 
(2020), ao estudarem o efeito da aplicação de revestimento comestível 
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de amido de mandioca e farinha de babaçu em frutos do cerrado, 
verificaram também que frutos não revestidos sofreram maior perda 
de peso, correspondendo a 35%, o que indica maior intensidade na 
degradação do fruto e consequente elevada perda de água.

Entretanto, Guerra et al. (2015) observaram, em sua pesquisa, 
que não houve perda de massa significava quando estudaram frutos 
de tomate-cereja revestidos com quitosana e óleo essencial de M. 
piperita ou óleo essencial M. villosa Huds.

Sólidos solúveis

A Tabela 8 mostra os resultados das médias para o parâmetro 
sólidos solúveis (%) dos tomate-cereja orgânico revestidos com 3% 
de amido adicionado de diferentes concentrações de óleo essencial 
de manjericão.

Tabela 8 – Médias obtidas para os valores de sólidos solúveis (%) em tomate-
-cereja orgânico revestidos com 3% de amido e adicionado de óleo essencial de 
manjericão, armazenados sob temperatura ambiente

Parâmetro
Tratamentos

M0 M1 M2 M3 M4
Sólidos  

solúveis (%) 6,91a 5,87a 5,50a 5,87a 5,93a

M0: Tratamento controle; M1: Tratamento com 3% de amido, adicionado de 0,5% 
de óleo essencial de manjericão; M2: Tratamento com 3% de amido, adicionado 
de 1% de óleo essencial de manjericão; M3: Tratamento com 3% de amido, adi-
cionado de 1,5% de óleo essencial de manjericão; M4: Tratamento com 3% de 
amido, adicionado de 2% de óleo essencial de manjericão. As médias com letras 
diferentes na mesma linha, diferem estatisticamente entre si, a 5% de significância 
sendo (P<0,05).
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

Os resultados para o parâmetro sólidos solúveis mostrados 
na Tabela 8 ficaram entre 5,50 e 6,91 e não apresentaram diferenças 
significativas entre si (p<0,05) para todos os tratamentos avaliados. 
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A análise de sólidos solúveis aponta a quantidade de sóli-
dos que estão dissolvidos no suco ou polpa de frutas, sendo que 
existe uma tendência de aumento com o avanço da maturação. 
Esses sólidos são constituídos, principalmente, por carboidratos, 
e os valores nos frutos ficam na faixa de variação entre 2 a 25% 
(CHITARRA; CHITARRA, 2005). Dessa forma, os resultados obti-
dos neste trabalho mostraram valores dentro da faixa indicada, 
segundo literatura.

O tratamento M0 (controle) obteve a maior média, eviden-
ciando um maior amadurecimento dos frutos nesse tratamento, 
o que era esperado, pois o revestimento retarda as trocas gasosas 
entre o fruto e o ambiente. 

O tratamento M2 (revestimento com 3% de amido, adicionado 
de 1% de OE), teve o menor valor durante os 12 dias de armazena-
mento, indicando um amadurecimento mais tardio e, consequen-
temente, uma melhor conservação do fruto.

Siqueira (2012), em seu estudo com o uso de coberturas 
comestíveis para conservação pós-colheita de goiaba e mara-
cujá-azedo, verificou que os valores dos teores de sólidos solú-
veis apresentaram decréscimos com o passar dos dias, sendo de 
12 ºBrix, no início, e 9 ºBrix ao final do armazenamento. Ainda 
segundo Siqueira, o teor de sólidos solúveis constitui-se como uma 
medida indireta, visto que existem outras substâncias dissolvidas 
no suco celular dos frutos e que podem também ser contabilizadas; 
geralmente os teores de açúcares em frutas aumentam devido ao 
amadurecimento, como consequência da conversão do amido em 
açúcares solúveis.

pH

A Tabela 9 mostra os resultados das médias para o parâmetro 
pH dos tomate-cereja orgânico revestidos com 3% de amido adicio-
nado de diferentes concentrações de óleo essencial de manjericão.
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Tabela 9 – Médias obtidas para os valores de pH em tomate-cereja orgânico reves-
tidos com 3% de amido e adicionado de óleo essencial de manjericão, armazenados 
sob temperatura ambiente no Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

Parâmetro
Tratamentos

M0 M1 M2 M3 M4
pH 3,79a 3,55a 3,61a 3,77a 3,64a

M0: Tratamento controle; M1: Tratamento com 3% de amido, adicionado de 0,5% 
de óleo essencial de manjericão; M2: Tratamento com 3% de amido, adicionado 
de 1% de óleo essencial de manjericão; M3: Tratamento com 3% de amido, adi-
cionado de 1,5% de óleo essencial de manjericão; M4: Tratamento com 3% de 
amido, adicionado de 2% de óleo essencial de manjericão. As médias com letras 
diferentes na mesma linha, diferem estatisticamente entre si, a 5% de significância 
sendo (P<0,05)
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

Através do teste de médias, com resultados demonstrados na 
Tabela 9, é possível observar que não houve diferença significativa 
(p<0,05) para o parâmetro analisado, com variações, em números 
absolutos, pequenas entre os resultados.

De acordo com Ferreira, Molina e Pelissari (2020), processos 
metabólicos intensificam-se à medida que o fruto entra em estado 
de senescência e, como consequência, há a conversão dos açúcares 
em ácidos, promovendo, assim, a elevação do pH. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Amancio 
(2020) que, em seu estudo com a aplicação de revestimento comes-
tível em tomate-italiano (Solanum lycopersicum, L), também não 
detectou diferenças significativas entre a amostra controle e os 
demais tratamentos.

Em discordância com esse estudo, Tahir et al. (2020) concluíram 
que amostras revestidas obtiveram pH mais alto quando comparado 
a amostras sem revestimento, ao pesquisarem a aplicação de reves-
timento comestível em amoras.
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Acidez titulável

A Tabela 10 mostra os resultados das médias para o parâmetro 
acidez titulável dos tomates-cereja orgânico revestidos com 3% de 
amido adicionado de diferentes concentrações de óleo essencial de 
manjericão.

Tabela 10 – Médias obtidas para os valores de acidez titulável em tomate-cereja 
orgânico revestidos com 3% de amido e adicionado de óleo essencial de manje-
ricão, armazenados sob temperatura ambiente 

Parâmetro
Tratamentos

M0 M1 M2 M3 M4
Acidez titulável (%) 1,80a 1,27b 1,52c 1,76a 1,46c

M0: Tratamento controle; M1: Tratamento com 3% de amido, adicionado de 0,5% 
de óleo essencial de manjericão; M2: Tratamento com 3% de amido, adicionado de 
1% de óleo essencial de manjericão; M3: Tratamento com 3% de amido, adicionado 
de 1,5% de óleo essencial de manjericão; M4: Tratamento com 3% de amido, adi-
cionado de 2% de óleo essencial de manjericão. As médias com letras diferentes na 
mesma linha, diferem estatisticamente entre si, a 5% de significância sendo (P<0,05).
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

As médias finais do teor de acidez dos frutos avaliados com 
a utilização de revestimentos com as diferentes concentrações de 
óleo essencial de manjericão, apresentaram diferenças significativas 
estatisticamente entre si (p>0,05) (Tabela 10).

Segundo Amancio (2020), a acidez titulável é caracterizada 
como ácidos livres que estão presentes nos tecidos dos frutos e 
vegetais, e, com a maturação dos frutos, há a redução da acidez.

Ao analisar o comportamento da quantificação de acidez 
titulável expressos na Tabela 10, foi possível verificar que os trata-
mentos controle (M0) e o tratamento M3 (3% de amido (adicionado 
de 1,5% de óleo essencial) não diferiram entre si, mas diferiram dos 
demais tratamentos, nos quais obtiveram maiores médias, indicando 
menor amadurecimento dos frutos pesquisados. 
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O tratamento M1 (3% de amido, adicionado de 0,5% de óleo 
essencial), obteve menor valor, indicando que houve um maior 
amadurecimento dos tomates-cereja orgânico nesse tratamento.

Ainda segundo Amancio (2020), em seu estudo com a aplicação 
de revestimento comestível em tomate-italiano (Solanum lycopersi-
cum, L), foi observado que, em todas as amostras por ele analisadas, 
ocorreu a redução do valor de acidez titulável com o passar dos dias 
de armazenamento, o que evidencia um amadurecimento dos frutos 
devido à diminuição da acidez. 

3.2.2. Análises microbiológicas

Coliformes totais 

A Tabela 11 mostra os resultados obtidos para a determinação 
de coliformes totais em frutos de tomates-cereja orgânico revestidos, 
com 3% de amido e adicionado de diferentes concentrações de óleo 
essencial de manjericão, em três períodos de análise consecutivos, 
nos 12 dias de avaliação.

Tabela 11 – Resultados das análises microbiológicas para coliformes totais (NM-
P/g), em tomates-cereja orgânico revestidos, com 3% de amido e adicionado de 
diferentes concentrações de óleo essencial de manjericão, armazenados por 12 dias 

Coliformes totais NMP/g
Tratamentos Tempo 0 Tempo 4 Tempo 8 Tempo 12

M0 4,8 x 101 1,6 x 102 9,3 x 101 2,4 x 101

M1 4,2 x 101 6,8 x 101 Sem contagem < 3,0
M2 2,5 x 102 4,6 x 102 Sem contagem < 3,0
M3 6,8 x 101 7,4 x 101 Sem contagem 9,6 x 101

M4 6,8 x 101 1,6 x 101 Sem contagem 3,0 x 102

M0: Tratamento controle; M1: Tratamento com 3% de amido, adicionado de 0,5% 
de óleo essencial de manjericão; M2: Tratamento com 3% de amido, adicionado 
de 1% de óleo essencial de manjericão; M3: Tratamento com 3% de amido, adi-



145

ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

cionado de 1,5% de óleo essencial de manjericão; M4: Tratamento com 3% de 
amido, adicionado de 2% de óleo essencial de manjericão.
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

Análises de coliformes totais são realizadas com intuito de 
avaliar as condições higiênico-sanitárias do produto, enquanto aná-
lises para coliformes termotolerantes são empregadas para avaliar 
contaminação fecal ( JAY, 2005).

Conforme resultados expressos na Tabela 11, para a contagem 
de microrganismos coliformes totais, foi possível verificar que o 
tratamento controle (M0) teve contagens para coliformes totais em 
todos os tempos de armazenamento. 

Os tratamentos M1 e M2 (revestimento adicionado com 0,5% 
e 1% de OE, respectivamente) foram os mais efetivos na inibição do 
crescimento de coliformes totais, pois não obtiveram contagens no 8º 
dia de armazenamento e baixa contagem no 12º dia de armazenamento. 

Oliveira Filho (2015) relata que a ação de óleos essenciais 
como antimicrobianos caracteriza-se como a interação desse pro-
duto natural e de seus constituintes com a membrana celular dos 
microrganismos, o que pode provocar a lise da membrana, em 
decorrência da alteração da permeabilidade.

O resultado para o tratamento M4, que aumentou a contagem 
para esse microrganismo, está possivelmente relacionado aos danos 
causados aos tecidos dos frutos devido às maiores concentrações de 
antimicrobiano adicionado nesse tratamento, o que abre caminho 
para a contaminação.

Resultados semelhantes em relação ao tratamento M4 foram 
encontrados por Rodrigues (2015), ao avaliar o efeito de revestimento 
comestível com adição de própolis na conservação pós-colheita de 
tomates tipo “italiano”, o autor observou maior incidência de coliformes 
totais a partir do dia 6 de armazenamento. Já Oliveira et al. (2007), 
ao avaliarem mamão minimamente processado, com revestimento 
de amido, alginato e carboximetilcelulose, obtiveram as maiores 
contagens de coliformes totais aos 4, 6 e 8 dias de armazenamento.
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Coliformes termotolerantes 

Para coliformes termotolerantes, a Tabela 12, mostra os resul-
tados obtidos nos frutos de tomates-cereja orgânico revestidos, 
com 3% de amido e adicionado de diferentes concentrações de óleo 
essencial de manjericão em três períodos de análise consecutivos, 
nos 12 dias de avaliação.

Tabela 12 – Resultados das análises microbiológicas para coliformes termotole-
rantes (NMP/g) em tomates-cereja orgânico, revestidos com concentração de 3% 
de amido, adicionado de diferentes concentrações de óleo essencial de manjericão, 
armazenados por 12 dias 

Coliformes termotolerantes NMP/g
Tratamentos Tempo 0 Tempo 4 Tempo 8 Tempo 12

M0 Positivo Positivo Positivo Positivo
M1 Positivo Positivo Negativo Negativo
M2 Positivo Positivo Negativo Negativo
M3 Positivo Positivo Negativo Negativo
M4 Positivo Positivo Negativo Negativo

M0: Tratamento controle; M1: Tratamento com 3% de amido, adicionado de 0,5% 
de óleo essencial de manjericão; M2: Tratamento com 3% de amido, adicionado 
de 1% de óleo essencial de manjericão; M3: Tratamento com 3% de amido, adi-
cionado de 1,5% de óleo essencial de manjericão; M4: Tratamento com 3% de 
amido, adicionado de 2% de óleo essencial de manjericão. 
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

Os coliformes termotolerantes constituem um grupo de bac-
térias indicadoras de poluição sanitária, pois estão restritas ao trato 
intestinal e apresentam-se em grande densidade nas fezes de animais 
de sangue quente (CETESB, 2014).

A RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, (BRASIL, 2001) esta-
belece o limite para a contagem de coliformes termotolerantes 
de 102 UFC/g. Para hortaliças, 5x102 UFC/g. Para frutas, raízes, 
tubérculos e similares que pertençam à categoria frescos, in natura, 
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preparados, sanificados, refrigerados ou congelados para consumo 
direto, o limite deve ser de, no máximo, 103 UFC/g. Os resultados 
obtidos neste trabalho indicam que todos os frutos revestidos anali-
sados apresentaram ausência para os microrganismos desse grupo, 
nos tempos 8 e 12 de análise de avaliação, estando de acordo com a 
legislação vigente e apto para consumo com segurança, indicando 
que o antimicrobiano foi eficiente no controle desse microrganismo.

Para o tratamento M0 (controle), houve a confirmação da 
presença de coliformes termotolerantes em todos os dias de armaze-
namento analisados, resultado esperado por não haver revestimento 
com antimicrobiano nestas amostras.

Aeróbios mesófilos

A Tabela 13 mostra os resultados obtidos para determinação 
de aeróbios mesofilos em tomates-cereja orgânico revestidos, com 
3% de amido e adicionado de diferentes concentrações de óleo 
essencial de manjericão em três períodos de análise consecutivos, 
nos 12 dias de avaliação.

Tabela 13 – Resultados das análises microbiológicas para aeróbios mesófilos 
(UFC/g), em tomates-cereja orgânico, revestidos com concentração de 3% de 
amido, adicionado de diferentes concentrações de óleo essencial de manjericão, 
armazenados por 12 dias

Aeróbios mesófilos UFC/g
Tratamentos Tempo 0 Tempo 4 Tempo 8 Tempo 12

M0 6 x 10 5 x 10 1,7 x 101 Incontável
M1 4,5 x 101 1,6 x 101 1,6 x 101 1,2 x 101

M2 5,8 x 101 Incontável 3,9 x 101 3,2 x 101

M3 Incontável 3,5 x 101 1,3 x 101 2,2 x 101

M4 4,3 x 101 1,5 x 101 3,0 x 10 Incontável

M0: Tratamento controle; M1: Tratamento com 3% de amido, adicionado 
de 0,5% de óleo essencial de manjericão; M2: Tratamento com 3% de amido, 
adicionado de 1% de óleo essencial de manjericão; M3: Tratamento com 3% de 
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amido, adicionado de 1,5% de óleo essencial de manjericão; M4: Tratamento 
com 3% de amido, adicionado de 2% de óleo essencial de manjericão. 
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

Os resultados evidenciam que a partir do primeiro dia de 
análise (tempo 0), os tratamentos M0, M1, M2 e M4 apresentaram 
baixa taxa de colônias, demostrando as boas condições de prepara-
ção dos revestimentos e a eficiência na higienização e sanitização 
dos tomates. Porém, para o tratamento M4, as mesmas técnicas não 
apresentaram resultados semelhantes, pois o tratamento M4 apre-
sentou alta contagem para esse grupo de microrganismos. Embora 
os frutos tenham sido lavados e sanitizados, todos com os mesmos 
procedimentos, a alta contagem inicial encontrada nesse tratamento 
pode ser explicada por uma possível contaminação no momento da 
secagem após a aplicação do revestimento.

No tempo 12 de avaliação, as amostras M1, M2 e M3 tiveram 
contagens muito baixas de bactérias aeróbias mesófilas. Para as 
amostras M0 e M4, os resultados mostraram uma contagem ele-
vada para esse grupo de microrganismos. Uma possível explicação 
é de que o tratamento controle estava sem o antimicrobiano, e o 
tratamento M4 apresentava danos observados nas superfícies dos 
frutos submetidos ao tratamento, o que pode ter facilitado a entrada 
de microrganismos.

De acordo com a RDC n.º 12/2001, a contagem total de aeró-
bios mesófilos é utilizada a fim de verificar a carga microbiana exis-
tente, não necessariamente indicando um risco de patogenicidade. A 
Resolução não estabelece limites para contagem de aeróbios mesófilos 
em frutas frescas in natura, mas indica que, para alimentos no geral, 
deve-se conter populações de até 106 UFC/g, pois, acima disso, pode 
causar danos à saúde humana (BRASIL, 2001). Neste trabalho foram 
obtidos resultados bem abaixo desse valor. No entanto, a contagem 
desses microrganismos representa importante alerta das condições 
de higiene durante a manipulação do alimento, constituindo-se 
como um potencial risco de contaminação.
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Ao contrário deste estudo, Duarte (2016), em seu estudo com 
aplicação de cobertura comestível e adição de óleo essencial de canela 
em tomate-cereja, relatou que os resultados para aeróbios mesofilos 
apresentaram variação de 103 a 106 UFC/g, indicando, assim, que 
os valores encontrados são considerados elevados pela literatura.

Fungos filamentosos

A Tabela 14 mostra os resultados obtidos para determinação 
de fungos filamentosos em tomates-cereja orgânico revestidos, 
com 3% de amido e adicionado de diferentes concentrações de óleo 
essencial de manjericão, em três períodos de análise consecutivos, 
nos 12 dias de avaliação.

Tabela 14 – Resultados das análises microbiológicas para fungos filamentosos 
(UFC/g) em tomates-cereja orgânico, revestidos com concentração de 3% de 
amido, adicionado de diferentes concentrações de óleo essencial de manjericão, 
armazenados por 12 dias 

Fungos filamentosos UFC/g
Tratamentos Tempo 0 Tempo 4 Tempo 8 Tempo 12

M0 1,0 x 101 6,0 x 101 2,0 x 101 3,0 x 101

M1 Sem contagem 6,0 x 101 1,0 x 101 7,0 x 101

M2 1,0 x 101 2,0 x 101 2,6 x 101 5,0 x 101

M3 Sem contagem 5,4 x 101 4,4 x 101 6,0 x 101

M4 Sem contagem Sem contagem 6,0 x 10 4,0 x 101

M0: Tratamento controle; M1: Tratamento com 3% de amido, adicionado de 0,5% 
de óleo essencial de manjericão; M2: Tratamento com 3% de amido, adicionado 
de 1% de óleo essencial de manjericão; M3: Tratamento com 3% de amido, adi-
cionado de 1,5% de óleo essencial de manjericão; M4: Tratamento com 3% de 
amido, adicionado de 2% de óleo essencial de manjericão. 
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2020

Para os resultados das análises microbiológicas referentes à 
contagem de fungos filamentosos, os tratamentos M1 e M3 foram 
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os que obtiveram uma maior contagem quando comparado aos 
outros. Nesses tratamentos, a presença de fungos só foi evidenciada 
a partir do quarto dia de análise. O mesmo foi observado para o 
tratamento M4, mas que apresentou contagem a partir do oitavo 
dia de análise. Todos os valores encontrados até o último dia de 
armazenamento, para a contagem de fungos filamentosos, foram 
baixos, indicando que o óleo essencial de manjericao é eficaz contra 
os fungos filamentosos. 

Rodrigues (2015), em seu estudo sobre o uso de revestimento 
à base de extrato de própolis vermelha e seu efeito na conservação 
pós-colheita de tomate tipo italiano, obteve as maiores contagens de 
bolores e leveduras após o 9° e 15° dia de conservação. Nos demais 
períodos, os valores foram inferiores a 102 UFC/g. 

4. CONCLUSÕES

A aplicação do revestimento à base de amido se mostrou 
eficiente no atraso do amadurecimento dos tomates, tendo melhor 
resultado o revestimento com adição de 3% de amido, aumentando, 
assim, a vida útil dos frutos. O óleo essencial de manjericão se mos-
trou eficiente para retardar a senescência, já que atuou como barreira 
contra perda de água dos frutos dos tomates. 

O óleo essencial de manjericão adicionado no revestimento 
comestível se mostrou eficiente para inibir o crescimento dos micror-
ganismos aeróbios mesofilos e fungos filamentosos. 

O tratamento M2, com a concentração de 1% de óleo essen-
cial, foi o que, além de controlar o crescimento de microrganismos, 
também melhorou as características físicas do produto.
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1. INTRODUÇÃO 

Frutas e hortaliças são de grande importância na composição 
de uma dieta rica e saudável, por apresentarem micronutrientes, 
fibras, além de outros elementos fundamentais ao organismo (JAIME; 
MONTEIRO, 2005).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
consumo de frutas e hortaliças de forma inadequada está entre os 
fatores na ocorrência de doenças em todo o mundo, e a qualidade 
de frutas e hortaliças consumidas pelos brasileiros está muito abaixo 
do mínimo recomendado (VIDAL; BOTEON, 2005).

As frutas e as hortaliças frescas minimamente processadas (MP) 
constituem produtos in natura que se tornam prontos para o consumo 
ou uso no preparo de outros pratos. Apresentam-se, geralmente, 
descascadas ou cortadas; se necessário, são lavadas e submetidas a 
processos de sanitização (CHITARRA; CHITARRA, 2006). 

O propósito dos alimentos MP é proporcionar ao consumi-
dor produtos frutícolas e hortícolas convenientes parecidos com 



156

AURELUCI ALVES DE AQUINO - CARLITO JOSÉ BARROS FILHO - LINDOMAR SANTANA ARANHA
MAYANA ABREU PEREIRA - PAULO EMÍLIO RODRIGUES DONATO (ORG.)

os frescos. Simultaneamente, esses produtos devem ser seguros 
do ponto de vista sanitário e manter sólida qualidade nutritiva 
e sensorial. As principais diferenças entre as frutas e hortaliças MP 
e as frescas estão em alguns processos específicos e etapas realizadas 
na conservação (WILEY, 1997). 

A durabilidade de um produto MP é menor se comparada 
ao produto inteiro, considerando que, nas superfícies do corte, as 
células e a membrana celular se destroem e, com isso, ocorre altera-
ção no metabolismo celular. A injúria causada pelo corte promove 
aumento na produção de etileno e na taxa respiratória, favorecendo, 
assim, a rápida senescência (VITTI, 2003). 

Para que os alimentos MP possuam qualidade e sejam isentos 
de algum tipo de ação microbiana, há cuidados necessários durante 
algumas etapas do processo, como utilização de água de boa qua-
lidade, higiene de utensílios e higiene pessoal dos manipuladores 
(BANERJEE et al., 2016; RODRIGUES et al., 2011). 

Frutas e hortaliças MP sofrem alterações, sendo muitas des-
tas decorrentes de ação enzimática, pois, com o rompimento das 
células do vegetal, as enzimas, nele naturalmente presentes, entram 
em contato com diversos substratos que, na presença de oxigênio, 
desenvolvem uma coloração escura no produto. Essa reação, em geral, 
ocorre rápida e intensamente e consiste na oxidação de compostos 
fenólicos como as ortoquinonas, decorrente da ação de uma ou de 
múltiplas enzimas (ARTÉS; GOMÉZ; ARTÉS-HERNANDEZ, 2007). 

Os MP geralmente são comercializados em supermercados 
e em feiras-livres. As feiras-livres, traduzem espaços de comércio, 
locais que representam a dinâmica de uma sociedade em determi-
nado momento, pois demonstram a produção local e a circulação 
de mercadorias. No Brasil, como em outras sociedades, as feiras 
compreendem espaços ricos culturalmente (FREITAS; FONTES; 
OLIVEIRA, 2008). 

Hábitos irregulares, como a falta de atenção ao manipular 
e armazenar os alimentos, podem gerar graves problemas, como 
intoxicação alimentar, o que traz grandes preocupações e envolvem 
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questões de segurança de alimentos. Um produto exposto nas feiras 
precisa possuir adequadas características sensoriais e valor nutricio-
nal, além de boas condições de higiene para que ele satisfaça as neces-
sidades e desejos de seus consumidores. Faz-se necessário constante 
vigilância em torno da qualidade do ambiente e da manipulação aos 
quais se expõem os alimentos, pois estes devem atender a diversas 
exigências, até chegar ao consumidor final (XAVIER et al., 2009). 

Para Capistrano (2004), os mercados e feiras-livres ocupam 
lugares de destaque no setor de alimentação. Nesses locais é comum 
que barracas convivam lado a lado, fazendo com que as condições 
higiênico-sanitárias inadequadas de uma se tornem perigosa para 
as outras. 

Nesse cenário, os alimentos obtidos por processos artesanais 
possuem maior possibilidade de se apresentar contaminados, devido 
ao uso de matérias-primas de fontes não seguras, utensílios mal 
higienizados ou contaminados, elaboração em condições impróprias 
e armazenamento inadequado, fatores esses que contribuem para o 
aumento do risco sanitário (DUARTE et al., 2005). 

Nessa perspectiva, a feira-livre de Carinhanha, Bahia, consti-
tui-se historicamente como um espaço dinâmico de relações socioe-
conômicas e culturais, cujos participantes compreendem produtores 
rurais da região, comerciantes e fregueses das mais variadas idades. 
Todos os dias, acontece certa comercialização na feira-livre da 
microrregião de Guanambi, mas a intensa diversidade de produtos e 
maior movimentação dá-se aos domingos, segundas e quintas-feiras. 

Nessa feira, são encontrados vegetais e hortaliças in 
natura e MP, como couve, abóbora, mamão verde, palma, maxixe, 
feijão verde; contudo, nem sempre apresentam aspectos que demons-
tram qualidade nutritiva e sensorial, bem como segurança do ponto 
de vista sanitário.  

Em relação à qualidade microbiológica dos MP, Alvarenga 
(2011) relata que um alimento de qualidade reúne características 
nutricionais, sensoriais e de segurança (ausência de perigos químicos, 
microbiológicos e físicos) que geram a aceitação do consumidor.
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Os alimentos MP não são produtos estéreis, pelo contrário, 
apenas ocorre uma diminuição moderada da microbiota microbiana 
presente durante o processamento, exigindo-se um processo de 
refrigeração rigoroso para evitar o crescimento de microrganismos 
patogênicos. Requerem, simultaneamente, condições de embalagem 
especiais para garantir a sua segurança. Além da refrigeração e da 
embalagem, podem ainda usar-se outras barreiras ao crescimento 
dos microrganismos, que podem ser inerentes à matéria-prima ou 
introduzidas durante o processamento (ZEUTHEN, 2002).

De acordo com SILVA (2005), a qualidade microbiológica dos 
alimentos MP está diretamente relacionada com a presença tanto de 
microrganismos deteriorantes, que contribuirão com as alterações 
indesejáveis das características sensoriais dos produtos como cor, 
odor, textura e aparência, como também de microrganismos pato-
gênicos em concentrações prejudiciais à saúde. Os microrganismos 
patogênicos podem chegar até o alimento por inúmeras vias, sempre 
refletindo condições precárias de higiene durante a produção e 
manipulação (FRANCO; LANDGRAF, 2005; SILVA JUNIOR, 2008).  

A qualidade microbiológica dos MP está ligada diretamente 
a doenças veiculadas por alimentos, que podem ser identificadas 
quando duas ou mais pessoas apresentam sintomas similares após 
a ingestão de alimentos contaminados com microrganismos pato-
gênicos, suas toxinas, substâncias químicas tóxicas, configurando 
uma fonte comum (SILVA JUNIOR, 2008). 

Alimentos com características organolépticas alteradas dificil-
mente causam surtos alimentares, uma vez que não são consumidos 
devido à sensação repulsiva que causam aos consumidores. Nessas 
condições, a contaminação microbiana é elevada, muitas vezes 
ultrapassando números da ordem de 108 UFC/g de alimento (FOR-
SYTHE, 2010), e o hábito de “provar para ver se está bom” pode ser 
bastante perigoso. 

Para que esses alimentos adentrem a casa do consumidor com 
qualidade e livres de contaminação microbiana, faz-se necessário 
passar por etapas de processamento. Nessa perspectiva, a realização 
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deste trabalho torna-se de suma importância, considerando que a 
negligência em qualquer dessas etapas pode colocar em risco a saúde 
do consumidor, uma vez que a água, os utensílios e a higiene pessoal 
são alguns fatores que podem carrear contaminações para os MP, que 
pode resultar na ingestão de patógenos causadores de toxinfecções 
severas pelos consumidores desses produtos (RODRIGUES et al., 
2011; BANERJEE et al., 2016).

O manuseio demasiado e sem o uso de Boas Práticas de 
Manipulação (BPM) durante o descasque, a lavagem, o corte e 
a embalagem contribuem para a existência de microrganismos 
patogênicos responsáveis pelas Doenças Veiculadas pelos Ali-
mentos (DVA´s) aos consumidores (FANTUSI; PUSCHMANN; 
VANETTI, 2004). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
qualidade e segurança microbiológica de alguns produtos MP e 
capacitar pequenos produtores rurais da Microrregião de Guanambi, 
Bahia, para a compreensão de práticas adequadas de manipulação 
de alimentos MPs e comercializados na feira-livre da cidade de 
Carinhanha, Bahia.

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. COLETA DE AMOSTRAS

Para a realização das análises microbiológicas, foram coletadas, 
na feira-livre de Carinhanha, Bahia, amostras de abóbora e couve 
minimamente processadas, denominadas de P1, P2, P3 e P4. Os 
MP que foram adquiridos para esta pesquisa, foram processados e 
embalados no mesmo dia da coleta ou no dia anterior.

As amostras coletadas foram acondicionadas em isopor com 
gelo, para não modificarem suas características microbiológicas, e 
posteriormente transportadas para o laboratório de microbiologia 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF 
Baiano), campus Guanambi. 
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2.2. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Após chegarem ao laboratório, as amostras foram analisadas 
por provas microbiológicas que incluíram contagem por Unidade 
Formadora de Colônias por mL (UFC/mL) em placas para bactérias 
aeróbias mesófilas, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, fungos 
filamentosos, número mais provável por mL (NMP/mL) de colifor-
mes totais e coliformes termotolerantes, e presença ou ausência de 
Salmonella, seguindo metodologia de Silva et al. (2007). 

Antes da realização das análises, os utensílios e vidrarias foram 
esterilizados em autoclave a 121 °C por 15 minutos, e as bancadas 
foram limpas e sanitizadas com álcool 70%, evitando, assim, possíveis 
contaminações cruzadas nas amostras analisadas. 

2.2.1. Preparo das amostras para análise 

Para a diluição das amostras, uma quantidade de 25g de cada 
amostra foi pesada em balança analítica e homogeneizada com 
225 mL de água peptonada em embalagem asséptica, utilizando 
o aparelho Stomacher, obtendo, assim, a primeira diluição (10-1). 
A partir dessa diluição, transferiram-se alíquotas de 1 mL para 
tubos contendo 9 mL de água peptonada, de maneira a obter a 
diluição de 10-2. Realizou-se essa metodologia até a obtenção da 
diluição 10-3.

2.2.2. Bactérias coliformes 

A análise presuntiva dos coliformes foi realizada em triplicata, 
utilizando a técnica do Número Mais Provável (NMP), na qual 1 mL 
de cada diluição, preparada anteriormente, foi inoculada em uma 
série de nove tubos com 9 mL do meio Caldo Lauril Sulfato Triptose 
(LST) contendo tubos de Durham invertidos. Posteriormente, os 
tubos foram colocados em estufa BOD a 35 °C por 24 a 48 horas. O 
teste era considerado positivo para os tubos que tivessem turvação 
do meio e presença de gás nos tubos de Durham. 
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Bactérias coliformes totais 

Para o teste confirmativo de coliformes totais, inoculou-se 
uma alçada com uma alça de platina previamente esterilizada para 
uma série de nove tubos que continham Caldo Verde Brilhante (VB) 
com tubos de Durham invertidos e estes foram incubados em estufa 
BOD a 35 °C por 24 a 48 horas. 

Após esse tempo, foram considerados positivos os tubos que tur-
varam o meio e tiveram gás nos tubos de Durham. Os resultados encon-
trados foram expressos em número mais provável por grama (NMP/g). 

Bactérias coliformes termotolerantes 

Para o teste confirmativo de coliformes termotolerantes, 
inoculou-se uma alçada com uma alça de platina previamente este-
rilizada para uma série de nove tubos contendo caldo EC com tubos 
de Durham invertidos, incubados a 45 °C por 24 a 48 horas. Após esse 
tempo foram considerados positivos os tubos que turvaram o meio 
e tiveram gás nos tubos de Durham. Os resultados foram expressos 
em número mais provável por grama (NMP/g). 

Escherichia coli 

Para as análises de E. coli, realizaram-se os mesmos proce-
dimentos iniciais descritos anteriormente para o preparado de 
diluições decimais até a obtenção da diluição 10-3. 

Para a contagem de E. coli, utilizou-se Petrifilm do tipo EC 
(3M Company), em que foram inoculados 1 mL correspondente a 
cada diluição decimal, sendo o inóculo espalhado com auxílio de um 
difusor pressionado suavemente sobre a superfície de cada petrifilm. 

Após inoculado, os Petrifilms foram incubados em estufa BOD 
em uma temperatura média de 43 °C por um período de 24 a 48 
horas. Após esse tempo, foram contabilizadas as colônias típicas para 
E. coli, e os resultados foram expressos em Unidades Formadoras 
de Colônias por grama (UFC/g). 
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2.2.3. Detecção de Salmonella sp. 

Para a detecção de Salmonella realizaram-se os mesmos pro-
cedimentos iniciais descritos anteriormente para o preparo de 
diluições decimais até a obtenção da diluição 10-3. Posteriormente, 
foi pipetado 0,1 mL de cada diluição e, então, foram inoculados em 
Ágar Salmonella-Shigela. 

As placas foram incubadas invertidas, em BOD, a 35 °C por 
24 horas e, então, foi verificada a presença ou a ausência de colônias 
com características desse microrganismo.

2.2.4. Fungos filamentosos

Para a análise de fungos filamentosos, inoculou-se 0,1 mL 
de cada diluição em placas de petri semeadas com o Ágar Batata 
Dextrose, em duplicata.  As placas foram incubadas invertidas em 
BOD a 25 °C pelo período de três a cinco dias. Após esse período foi 
realizada a contagem das colônias, e os resultados foram expressos 
em Unidades Formadoras de Colônias por grama (UFC/g).

2.2.5. Staphylococcus aureus

A pesquisa de Staphylococcus aureus foi realizada pela ino-
culação de 0,1 mL das diluições das amostras em placas de petri 
contendo o Ágar Baird-Parker. Após a inoculação, as placas foram 
incubadas em BOD em temperatura de 37 °C por 24 a 48 horas. Os 
resultados foram expressos em Unidades Formadoras de Colônias 
por grama (UFC/g).

2.3. CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES/
COMERCIANTES 

Ao detectar que a qualidade microbiológica dos produtos 
analisados se encontrava insatisfatória, constatou-se a necessidade 
de realizar a capacitação dos produtores/comerciantes, no intuito de 
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prestar orientações quanto a manutenção da qualidade dos produtos 
comercializados. Então, elaborou-se uma cartilha na qual estavam 
dispostas as técnicas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, 
incluindo higienização das mãos, sanitização dos produtos e como 
deveriam ser realizadas as etapas para o processamento mínimo, 
armazenamento e comercialização dos produtos, buscando-se reduzir 
e evitar a contaminação microbiológica dos MP. 

As cartilhas foram, então, entregues aos produtores no dia em 
que foi realizada a capacitação na feira-livre de Carinhanha, onde 
inicialmente foram coletadas as amostras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS ANTES DA 
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES 

Os resultados das análises microbiológicas de amostras de MP 
de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia, 
encontradas neste trabalho, foram comparados com a Resolução RDC 
de n°12, de 02 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), que estabelece a ausência de Salmonella em 25 
gramas de amostra e o máximo de 102 NMP/g de coliformes a 45 
°C em hortaliças in natura (BRASIL, 2001).

Bactérias coliformes totais 

A Tabela 1 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a contagem de bactérias coliformes totais em 
amostras de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de 
Carinhanha, Bahia.
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Tabela 1 – Resultados das análises microbiológicas para a contagem média de 
coliformes totais em (NMP/g) a 35 °C, em amostras de MP de abóbora e couve 
oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia. Instituto Federal Baiano, campus 
Guanambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP 
P1 >1.100 >1.100 
P2 >1.100 >1.100 
P3 >1.100 >1.100 
P4 >1.100 >1.100 

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

A legislação brasileira não preconiza limites de tolerância 
para coliformes totais em MP, sendo assim, a presença deles é um 
indicativo da possibilidade da presença de espécies patogênicas, 
servindo também como um parâmetro de avaliação das condições 
higiênicas do processo. 

Das oito amostras das hortaliças analisadas, quatro (100%) 
de abóbora e quatro (100%) de couve apresentaram contagens de 
coliformes totais iguais ou superior a 1.100 NMP.g-1 (Tabela 1), 
indicando alta contaminação por esse microrganismo. Isso pode 
ocorrer devido ao processamento de matéria-prima de má quali-
dade e/ou fato de não serem seguidas as estratégias de qualidade 
sanitária, isto é, os produtores não seguem o conjunto de medidas 
que regem as Boas Práticas de Manipulação, que é considerada um 
dos programas mais importantes para se garantir a qualidade final 
de um produto. 

Tendo em vista que produtos MP já deveriam ter sofrido algum 
tipo de assepsia (como lavagem em água corrente, e/ou sanitização), 
contagens elevadas de coliformes totais podem indicar processamento 
em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias. 

Segundo Morgharbel (2007), o grupo dos coliformes totais é 
muito comum em alimentos, pois está envolvido na própria micro-
biota do solo de cultivo. Por isso, quando são encontrados em níveis 
elevados, indicam risco de veiculação de outros patógenos. 



165

ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Bactérias coliformes termotolerantes 

A Tabela 2 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a contagem de bactérias coliformes termotolerantes 
em amostras de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de 
Carinhanha, Bahia.

Tabela 2 – Resultados das análises microbiológicas para a contagem média de 
coliformes termotolerantes em (NMP/g) a 45 °C em amostras de MP de abóbora 
e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia. Instituto Federal Baiano, 
campus Guanambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP 
P1 >1.100 >1.100 
P2 >1.100 >1.100 
P3 >1.100 >1.100 
P4 >1.100 >1.100 

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

Das oito amostras analisadas, observou-se que tanto para 
abóbora como para a couve (100%) das hortaliças amostradas, apre-
sentaram-se contagens de coliformes termotolerantes superiores 
a 1.100 NMP.g-1 (Tabela 2), número de contagens maiores do que 
preconiza a legislação vigente, que é de 102 (BRASIL, 2001). Práticas 
de manipulação inadequadas durante o processamento, como na 
limpeza e sanitização dos alimentos MP, estão relacionadas com a 
contaminação desses produtos. 

Por outro lado, o alto índice de contaminação muitas vezes 
está associado a hábitos higiênicos inadequados do manipulador. 
Almeida et al. (1995), em seu trabalho sobre avaliação e controle da 
qualidade microbiológica de mãos de manipuladores de alimentos, 
detectaram que estes raramente lavavam as mãos.  

Outro fator que pode estar correlacionado com a contami-
nação dos alimentos é a má higienização dos utensílios utilizados. 
Oliveira et al. (2010) constataram, em pesquisa sobre superfície de 
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equipamentos utilizados na manipulação de alimentos, uma alta 
contaminação microbiológica; entre os utensílios analisados, a tábua 
de poliestireno utilizada no corte de alimentos apresentou 100% de 
contaminação em todas as amostras pesquisadas. 

Escherichia coli 

A Tabela 3 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a contagem de Escherichia coli em amostras de MP 
de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia.

Tabela 3 – Resultados das análises microbiológicas para a contagem média de 
Escherichia coli em (UFC/g) a 45 °C em amostras de MP de abóbora e couve, 
oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia. Instituto Federal Baiano, campus 
Guanambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP 
P1 1,1x102 1,1x102 
P2 1,0x102 1,4x102 
P3 1,3x102 1,4x102 
P4 1,2x102 1,5x102 

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

A RDC de n.º 12 estabelece contagem máxima de coliformes 
termotolerantes ou E. coli de 1,0 x 10² UFC.g-1 para hortaliças 
(BRASIL, 2001). 

A partir dos resultados expressos na Tabela 3, verificou-
-se que, das oito amostras analisadas, 87,5% apresentaram con-
tagem de Escherichia coli e que estas estavam em desacordo com a 
legislação vigente.  

A contaminação por esses patógenos pode ocorrer nas etapas 
de processamento, porém a contaminação pré-colheita é mais preo-
cupante, pois, os patógenos podem internalizar-se nos tecidos das 
plantas, formar biofilmes e se protegerem de sanitizantes utilizados 
na etapa pós-colheita (O’BEIRNE et al., 2014). 



167

ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Alguns estudos têm demonstrado que a E. coli tem sido asso-
ciada a surtos de DVA em razão do consumo de vegetais. Em 2005, 
um grande surto de E. coli O157:H7 ocorreu na Suécia, associado 
ao consumo de alface (SODERSTROM et al., 2008). 

Detecção de Salmonella 

A Tabela 4 mostra os resultados médios das análises microbio-
lógicas para a ausência ou presença de Salmonella em amostras de MP 
de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia.

Tabela 4 – Resultados das análises microbiológicas para a ausência ou presença 
de Salmonella a 35 °C, em amostras de MP de abóbora e couve oriundas da feira-
-livre de Carinhanha, Bahia. Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP
P1 Presença Presença 
P2 Presença Presença 
P3 Presença Presença 
P4 Presença Presença 

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

A legislação vigente estabelece a ausência desse microrga-
nismo, não só nos vegetais MP como em todos os outros alimentos 
destinados ao consumo humano. 

Quanto à detecção da bactéria Salmonella, os resultados encon-
trados nas amostras coletadas foram preocupantes, uma vez que foi 
confirmada a presença desse microrganismo em 100% das amostras 
de couve e abóbora analisadas. Esses resultados indicam as más prá-
ticas agropecuárias e de manipulação, estando esses produtos impró-
prios para consumo, segundo legislação vigente (BRASIL, 2001). 

Ferreira et al. (2016), ao analisarem hortaliças MP quanto a 
presença de Salmonella sp., verificaram que metade das amostras 
analisadas não se encontravam conformes quanto a presença desse 
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microrganismo, o que indica falhas de processamento, uma possível 
contaminação cruzada e/ou temperatura inadequada ao longo da 
cadeia de produção. 

Romanichem et al. (2010), ao analisarem a qualidade higiênica 
sanitária de vegetais MP e comercializados na cidade de Maringá, 
no Paraná, constataram a presença de Salmonela spp. Os autores 
ressaltam que, possivelmente, houve a existência de contaminação 
cruzada através dos manipuladores, uma vez que o habitat natural 
desse microrganismo não são os vegetais. 

A Salmonella é responsável por casos de salmonelose em huma-
nos. Essa doença provoca gastroenterite autolimitante caracterizada 
por diarreia, febre e cólicas abdominais, não sendo necessária a 
utilização de terapia antimicrobiana (BOXSTAEL et al., 2012).

Fungos filamentosos

A Tabela 5 mostra as médias das análises microbiológicas para 
a contagem de Fungos filamentosos em amostras de MP de abóbora 
e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia.

Tabela 5 – Análise microbiológica para contagem de fungos filamentosos em 
(UFC/g) a 25 °C em amostras de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre 
de Carinhanha, Bahia. Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP 
P1 3,5x104 6,0x103

P2 3,0x102 2,1x104

P3 2,0x102 3,0x101

P4 6,0x103 1,0x103

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

Observa-se, na Tabela 5, que das oito amostras analisadas, 
100% apresentaram contagem para fungos filamentosos e variaram 
na ordem de 3,0x10¹ a 3,0x104. Verifica-se que os produtores P1 e 
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P4 obtiveram os resultados com maior crescimento desse micror-
ganismo. Ao comparar o presente estudo com Vieites et al. (2004), 
resultados semelhantes foram encontrados na variação da população 
de fungos filamentosos e leveduras entre 102 e 104 UFC/g em mamão 
minimamente processado submetido a diferentes doses de irradiação.

Em contrapartida, Bruno et al. (2005) encontraram resultados 
superiores para fungos filamentos e leveduras, variando na ordem 
de 102 a 106 UFC/g para as hortaliças minimamente processadas. De 
acordo com Silva et al., (2007), a presença desses microrganismos 
em índice elevado nos alimentos pode ser em decorrência de falhas 
na colheita, pós-colheita, processamento ou estocagem.

Staphylococcus aureus

A Tabela 6 mostra as médias das análises microbiológicas para 
a contagem de Staphylococcus aureus em amostras de MP de abóbora 
e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia.

Tabela 6 – Análise microbiológica para contagem de Staphylococcus aureus em 
(UFC/g) a 35 °C em amostras de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre 
de Carinhanha, Bahia. Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP 
P1 ausente 3,0x10²
P2 ausente 2,0x10²
P3 ausente 5,0x10²
P4 ausente 3,0x103

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

A bactéria Staphylococcus aureus não faz parte dos padrões 
microbiológicos para minimamente processados, entretanto, sua 
presença pode causar doenças de origem alimentar (HATAKKA 
et al., 2000), advindo essa contaminação dos manipuladores do 
produto. Portanto, não foram encontrados, na legislação vigente, 
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padrões microbiológicos para que fosse efetuada a comparação com 
os resultados obtidos.

A partir dos resultados expressos na Tabela 6, observou-se 
que dentre as oito amostras analisadas, 50% das amostras da couve 
MP apresentaram contagem para Staphylococcus aureus, com uma 
variação de 2x102 a 3x103 UFC/g. 

A presença de Staphylococcus aureus em alimentos está intima-
mente relacionada à manipulação inadequada durante o processa-
mento, mas há também outros fatores que acabam por contribuir para 
essa contaminação, como fatores intrínsecos do próprio alimento e 
a temperatura em que esse alimento foi acondicionado.

3.2. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS APÓS A 
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES 

Devido aos resultados obtidos na primeira etapa desta pes-
quisa, onde as contagens e detecção de microrganismos foram 
altas ou presentes, os pesquisadores realizaram uma capacitação 
com os produtores, visando uma melhoria microbiológica e maior 
segurança dos MP produzidos e vendidos na feira-livre de Cari-
nhanha, Bahia.

Após a capacitação com os produtores, tendo como objetivo 
minimizar a contaminação por microrganismos patogênicos que 
podem veicular doenças, realizaram-se novas coletas dos mesmos 
produtores e produtos, a fim de se verificar se houve alterações nas 
práticas de manipulação e processamento que interferiram positi-
vamente na qualidade dos MP.

Bactérias coliformes totais 

A Tabela 7 mostra os resultados médios das análises microbio-
lógicas para a contagem de bactérias coliformes totais em amostras 
de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, 
Bahia, após capacitação.
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Tabela 7 – Resultados das análises microbiológicas para a contagem média de 
coliformes totais em (NMP/g) a 35 °C em amostras de MP de abóbora e couve 
oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia, após capacitação. Instituto Federal 
Baiano, campus Guanambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP
P1 <3,0 3,6 
P2 28 >1.100 
P3 150 38 
P4 4,5 240 

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

Analisando os resultados da Tabela 7, fica claro uma melhoria 
na qualidade dos produtos MP analisados, havendo grande redução 
no crescimento de coliformes totais. Apenas uma amostra de couve 
MP, P2, encontrava-se com valores de crescimento altos para esse 
microrganismo, de >1.100 NMP/g. Diante dos resultados mos-
trados nas Tabelas 1 e 6, pode-se concluir que a capacitação foi 
de extrema importância e muito eficaz, e a maioria das amostras 
obedeceram aos padrões da legislação vigente, diferentemente das 
primeiras análises. 

A contaminação por coliformes não é fator alarmante, devido 
à sua distribuição na natureza e na água, o que facilita, assim, a 
disseminação desse microrganismo na grande maioria dos alimen-
tos. No entanto, por meio dos resultados obtidos, infere-se que 
a maioria dos produtores tiveram os devidos cuidados durante a 
elaboração dos MP, bem como a compreensão da sua importância 
na prática.  

Bactérias coliformes termotolerantes 

A Tabela 8 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a contagem de bactérias coliformes termotolerantes 
em amostras de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de 
Carinhanha, Bahia, após capacitação.
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Tabela 8 – Resultados das análises microbiológicas para a contagem média de 
coliformes termotolerantes em (NMP/g) a 45 °C em amostras de MP de abóbora 
e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia, após capacitação. Instituto 
Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP 
P1 <3 3,6 
P2 21 >1.100 
P3 75 23 
P4 3,0 23 

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

Como as bactérias coliformes termotolerantes estão normal-
mente presentes no trato intestinal de animais, é provável que a adu-
bação com fezes de animais favoreça a contaminação dos alimentos 
por esse microrganismo, e uma sanitização eficiente contribuiria por 
tornar esse alimento próprio para o consumo. 

Essa sanitização eficiente pode ser demonstrada em algumas 
amostras de couve e abóbora analisadas quando comparadas aos 
resultados da Tabela 2, que não tiveram o crescimento desse micror-
ganismo, resultando em contagens baixas, com valores menores 
que 3,0.  

Na Tabela 8, pode-se observar que houve uma alta contagem 
em apenas uma amostra de couve, P2, com resultado de >1.100 
NMP/g, necessitando, assim, de uma continuidade da capacitação 
para esses produtores. 

Em contrapartida, Silva et al. (2014), ao analisarem vegetais 
MP e comercializados em um supermercado de Montes Claros (MG), 
constataram que 100% das amostras apresentaram resultados para 
coliformes totais e termotolerantes maiores que 10² NMP/g. 

O nível elevado desses microrganismos detectados indica a 
possibilidade da presença de espécies patogênicas e, consequente-
mente, má qualidade higiênico-sanitária dos produtos analisados. 
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Escherichia coli 

A Tabela 9 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a contagem de Escherichia coli em amostras de MP de 
abóbora e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, Bahia, após 
capacitação.

Tabela 9 – Resultados das análises microbiológicas para a contagem média de 
Escherichia coli  (UFC/g) a 45 °C em amostras de MP de abóbora e couve, oriundas 
da feira-livre de Carinhanha, Bahia, após capacitação. Instituto Federal Baiano, 
campus Guanambi, 2019

 Amostras Abóbora MP Couve MP 
P1 <10 2,0x102 
P2 <10 9,0x102 
P3 <10 3,5x102 
P4 <10 9,5x103 

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

De acordo com os resultados expressos na Tabela 9 e com-
parados com os resultados da Tabela 3, constatou-se que, após 
a capacitação, apenas quatro (50%) das amostras apresentaram 
contagem acima do estabelecido pela RDC n.º 12/2001 de 1,0x10² 
UFC.g-1 para hortaliças. Todos os resultados foram para a couve MP, 
representadas pelas amostras de P1 a P4, mas que foram menores 
quando comparadas com os resultados da Tabela 3. Esses melho-
res índices devem-se ao treinamento realizado com os produtores 
sobre as normas das Boas Práticas de Manipulação e inclusão da 
sanitização aos produtos processados. 

Para as amostras de abóbora MP, pode-se observar que os 
resultados apresentaram uma redução expressiva na contagem de E. 
coli quando comparados com os resultados da Tabela 3. Resultados 
semelhantes foram obtidos por Sasaki (2005) em estudos sobre o 
processamento mínimo de abóbora, nos quais não foi observada a 
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presença de E. coli, evidenciando a eficácia dos cuidados higiênico-
-sanitários adotados durante as etapas do processamento do produto. 

Os resultados para as amostras da couve mostraram que houve 
uma baixa redução no controle do crescimento da população bac-
teriana. Com isso, a permanência desse microrganismo na couve 
pode estar associada à falta de higienização das mãos de manipula-
dores, falhas de sanitização, baixa qualidade da água, temperatura 
de refrigeração inadequada e a formação de biofilmes. 

Em contrapartida, Santos et al. (2007), ao estudarem a pro-
dução de couve MP, constataram que a bactéria Escherichia coli não 
sofreu alterações, permanecendo constante e dentro dos limites 
estabelecidos na legislação. Os autores ainda destacam que a água 
utilizada para higienização e sanitização era proveniente de poço 
artesiano e, consequentemente, poderia ser um carreador desse 
patógeno. 

Detecção de Salmonella 

A Tabela 10 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a ausência/presença de Salmonella em amostras de 
MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, 
Bahia, após capacitação.

Tabela 10 – Resultados das análises microbiológicas para a presença ou ausência 
de Salmonella em amostras de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre 
de Carinhanha, Bahia, após capacitação. Instituto Federal Baiano, campus Gua-
nambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP
P1 ausente ausente
P2 ausente ausente
P3 ausente ausente
P4 ausente ausente

Fonte: elaborada pelos autores, 2019



175

ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

 Diante dos dados apresentados na Tabela 10, pode-se constatar 
a eficácia da capacitação ofertada mediante os resultados obtidos 
para as amostras de abóbora e couve MP. Observou-se ausência de 
Salmonella nas oito amostras analisadas. A RDC n.º 12 (BRASIL, 2001) 
determina que, em relação ao microrganismo Salmonella, este deve 
estar ausente em 25g da amostra, caso haja presença, o alimento é 
considerado impróprio para o consumo humano. 

Os resultados obtidos neste trabalho têm grande relevância 
para a segurança da saúde pública, uma vez que a bactéria Salmonella é 
responsável por boa parte das Doenças Veiculadas por Alimentos. 
A salmonelose, por exemplo, é uma das doenças mais preocupantes 
em todo o mundo, pois seu controle depende exclusivamente da 
ação humana, visto que o homem é o principal disseminador dessa 
bactéria (MATOS et al., 2007). 

Posto isso, verifica-se que os produtores cumpriram todas 
as instruções recebidas durante as etapas do processamento dos 
alimentos MP, principalmente no que diz respeito aos cuidados com 
a contaminação cruzada, provocada pelos utensílios utilizados e sua 
manipulação e pela higienização das mãos.  

Fungos filamentosos

A Tabela 11 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a contagem de Fungos filamentosos em amostras 
de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, 
Bahia, após capacitação.
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Tabela 11 – Resultados das análises microbiológicas para a contagem de Fungos 
filamentosos em amostras de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre 
de Carinhanha, Bahia, após capacitação. Instituto Federal Baiano, campus Gua-
nambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP
P1 <10 2,0x102

P2 <10 2,0x101

P3 <10 2,0x102

P4 <10 2,0x101

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

A presença de fungos em número elevado é indesejável quanto 
à qualidade microbiológica, porque são capazes de produzir grandes 
variedades de enzimas, as quais provocam a deterioração dos pro-
dutos minimamente processados. Além disso, muitos fungos podem 
produzir metabólicos tóxicos quando estão se desenvolvendo nos 
alimentos.

A população de fungos filamentosos nas hortaliças minima-
mente processadas variou entre <10 a 102 UFC.g-1 (Tabela 11). A 
contaminação por esses microrganismos baixou após a capacitação 
dos produtores de 104 (Tabela 5) para 102 e <3 (Tabela 11). Os melhores 
resultados foram encontrados nas amostras para a abóbora verde, 
em que 100% não obtiveram o crescimento de nenhuma colônia de 
fungos filamentosos nas placas ou o número de colônias não foi o 
suficiente estatisticamente para contagem.

A multiplicação de fungos filamentosos nos alimentos é favo-
recida pelas altas temperaturas e baixa umidade relativa do Brasil 
(GARCIA et al., 2015). As feiras-livres analisadas ainda contam com 
o agravante das gôndolas serem de madeira, o que pode contribuir 
com a contaminação. A elevada população de fungos filamentosos, 
em muitas hortaliças minimamente processadas, indica qualidade 
sanitária insatisfatória.

Silva Júnior (2008), em seus estudos, afirma que são conside-
radas altas contagens para fungos filamentosos quando o número 
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de Unidades Formadoras de Colônias (UFC/g) se encontra acima 
de 5,0x105.

Valores inferiores de 3,1x102 foram encontrados em um estudo 
comparativo da couve minimamente processada e in natura em 
Vitória da Conquista, Bahia, durante pesquisa realizada por Santos 
et al. (2015). A presença de fungos indica absorção de umidade no 
processamento do vegetal (MOGHARBEL, 2007).

Ainda segundo Garcia et al. (2015), o desenvolvimento de 
fungos em alimentos pode elevar o pH e favorecer o crescimento 
de bactérias patogênicas, tais como Salmonella e Clostridium.

Staphylococcus aureus

A Tabela 12 mostra os resultados médios das análises micro-
biológicas para a contagem de Staphylococcus aureus em amostras 
de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre de Carinhanha, 
Bahia, após capacitação.

Tabela 12 – Resultados das análises microbiológicas para a contagem de Staphy-
lococcus aureus em amostras de MP de abóbora e couve, oriundas da feira-livre 
de Carinhanha, Bahia, após capacitação. Instituto Federal Baiano, campus Gua-
nambi, 2019

Amostras Abóbora MP Couve MP
P1 <10 incontável
P2 2,5x102 6,6x104

P3 <10 4,9x106

P4 4,0x102 incontável

Fonte: elaborada pelos autores, 2019

No presente estudo, seis amostras (75%) apresentaram-
-se positivas para a presença de Staphylococcus, e dentre essas, 
duas amostras da couve exibiram resultados incontáveis para esse 
microrganismo. Segundo Murray et al., (1998) os Staphylococcus 
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são bactérias Gram-positivas de grande importância para os seres 
humanos, pois podem causar diversas doenças de impacto variável 
e uma delas é a intoxicação alimentar. Esse microrganismo é capaz 
de produzir diversas toxinas estafilocócicas, entre elas, destacam-se 
as enterotoxinas, que estão diretamente relacionadas às intoxica-
ções alimentares, e a origem desse microrganismo é o ser humano.

A presença de Staphylococcus não é preconizada pela RDC n°12 
(BRASIL, 2001), mas o excesso e/ou presença desses microrganismos 
pode representar um padrão higiênico-sanitário inadequado, o que 
pode acelerar a deterioração dos alimentos, além de gerar DVAs.

Entretanto, através dos resultados obtidos constatou-se ainda 
uma expressiva contagem de UFC nas placas de Staphylococcus aureus. 
A detecção desse microrganismo nos vegetais variou na ordem de 
<10 a 4,9x106 (Tabela 12). Dessa forma, observa-se que a contami-
nação permaneceu e houve até um aumento após a capacitação dos 
produtores, de 103 (Tabela 6) para 106 (Tabela 12).

Um estudo realizado por Santos et al. (2015) sobre a couve 
minimamente processada também apresentou alta contagem micro-
biana por Staphylococcus, variando de 1,2x104 a 7,2x104. Segundo os 
autores, esses resultados podem indicar um perigo potencial à saúde, 
devido à possível presença da enterotoxina estafilocócica.

Desse modo, evidencia-se ainda a negligência, por parte de 
alguns produtores, mesmo após a capacitação, em relação à adoção 
das Boas Práticas de Manipulação, como da higienização das mãos e 
sanificação das superfícies que entram em contato com o alimento.

4. CONCLUSÕES 

Os alimentos minimamente processados apresentam-se como 
um nicho de mercado em crescimento, porém sua expansão é dificul-
tada pela falta de segurança. A ausência de uma legislação específica 
para tal impede que a fiscalização ocorra de forma efetiva; com isso, 
qualquer empresa pode efetuar o processamento mínimo e colocar 
seu produto no mercado.
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Os produtos minimamente processados analisados encon-
travam-se impróprios para o consumo humano, segundo RDC n.º 
12/2001, por apresentar altas contaminações de microrganismos 
indicadores higiênico-sanitários, bem como microrganismos poten-
cialmente patogênicos, como Escherichia coli e Salmonella, os quais 
comprometem a qualidade e segurança dos produtos. 

Após a capacitação realizada para os produtores e comerciantes 
de minimamente processados e a partir dos resultados obtidos, foi 
constatado que a maioria das amostras analisadas se encontrava 
em conformidade com a legislação vigente, em nível seguro para 
consumo, baseando-se principalmente na ausência de Salmonella 
spp. e coliformes termotolerantes abaixo do limite.
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1. INTRODUÇÃO

A goiaba (Psidium guajava L.) é uma fruta amplamente con-
sumida em todo mundo, e exportada pelo Brasil. Por se tratar de 
uma fruta sensível e climatérica, pode apresentar alterações físicas 
e químicas que reduzem a qualidade e sua vida útil  (FRANCISCO 
et al., 2020).

Frutas e hortaliças continuam com seus processos biológicos 
mesmo após sua colheita. Aliado a esse aspecto, a elevada atividade 
de água torna as frutas e as hortaliças altamente perecíveis. Para 
aumentar o período de conservação e reduzir perdas pós-colheita, é 
preciso conhecer técnicas de manuseio durante as etapas de colheita, 
armazenamento, comercialização e consumo (EMBRAPA, 2011). 
Contaminações microbiológicas, desordens fisiológicas, danos mecâ-
nicos, amadurecimento excessivo, manuseio inadequado e perda da 
firmeza, conferem à goiaba alta perecibilidade na fase pós-colheita, 
com maiores índices de perdas (GODOY; CERQUEIRA-PEREIRA; 
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JACOMINO, 2008).  Há, portanto, a necessidade de tecnologias 
que retardem esse processo, aumentando a vida útil pós-colheita e 
a qualidade comercial de frutas (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Murmu e Mishra (2018) relataram que um armazenamento 
inadequado é também considerado um fator que afeta diretamente 
a qualidade dos frutos, desencadeando distúrbios fisiológicos, pro-
cesso de amadurecimento desuniforme e escurecimento da polpa e 
da casca dos frutos. 

Ribeiro et al. (2020) afirmaram que a aplicação de técnicas que 
permitem prolongar a vida útil desses frutos torna-se uma alternativa 
para aumentar a sua comercialização. 

O uso de revestimentos comestíveis (filmes e coberturas) tem 
recebido bastante atenção de pesquisadores nos últimos anos, graças 
principalmente às suas propriedades de barreira e de melhoria da 
aparência, da integridade estrutural e das propriedades mecânicas 
do alimento (AZEREDO; FARIA; AZEREDO, 2000). E, consequente-
mente elevando o tempo de conservação, o que permite uma maior 
flexibilidade de manuseio e comercialização (FONSECA, 2009; 
ASSIS; FORATO; BRITTO, 2008; VARGAS et al., 2008).  

A literatura relata diversas técnicas empregadas com o intuito 
de aumentar a vida útil e qualidades sensoriais dos frutos da goiaba. 
Oliveira et al. (2020), ao estudarem o efeito do óleo essencial de 
capim-limão incorporados com filmes de quitosana, conseguiram 
manter a qualidade pós-colheita de goiabas durante 10 dias de 
armazenamento, sob refrigeração. Silva, Junqueira e Silveira (2007) 
avaliaram o efeito de revestimentos de quitosana, nas concentrações 
de 1, 2 e 3 %, em frutos de goiabas armazenados a 25 °C por 96 horas, 
e observaram o retardo do amadurecimento à temperatura ambiente 
e prolongamento dos atributos de qualidade. 

Nesse contexto, filmes elaborados com amido têm recebido 
atenção dos pesquisadores, e os estudos que utilizam esse bio-
polímero têm se intensificado, uma vez que as aplicações desses 
revestimentos têm alcançado resultados positivos em termos de 
qualidade pós-colheita (LARA et al., 2020). Contudo, o emprego de 
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fontes convencionais de amido ainda são pouco exploradas. Dessa 
forma, o estudo se propôs a avaliar a efetividade de revestimentos 
comestíveis com diferentes concentrações de amido extraído do 
endocarpo do fruto da manga em frutos de goiaba armazenadas 
durante doze dias, a 25 °C. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. SELEÇÃO DOS FRUTOS 

Os frutos de goiaba foram obtidos em comércio local da cidade 
de Guanambi, Bahia, Brasil, e transportados em caixas de plástico 
previamente sanitizadas. Os frutos selecionados apresentavam 
ausência de injúrias mecânicas, coloração de casca uniforme de 
acordo com grau de maturação (sendo que o critério de matura-
ção utilizado foi a cor verde na casca), tamanho uniforme, livre de 
infecções e defeitos físicos. 

Posteriormente, os frutos foram transportados até o Labo-
ratório de Bromatologia e Microbiologia do IF Baiano, campus 
Guanambi/BA, onde foram lavados e sanitizados com hipoclorito de 
sódio a 150 mg.L-1, por cinco minutos, enxaguados com uma nova 
solução de 40 mg.L-1, por cinco minutos, e deixados para secar em 
temperatura ambiente.

2.2. OBTENÇÃO DO AMIDO 

O amido utilizado para a fabricação do revestimento foi 
extraído do endocarpo da manga. Os frutos de manga Tommy 
Atkins foram disponibilizados por sacolões e por comerciantes do 
centro de abastecimento da cidade de Guanambi, Bahia, Brasil. Para 
a obtenção do amido, foi utilizado o método descrito por Adebowale 
et al. (2006), no qual os endocarpos foram submersos em solução 
de bissulfito de sódio a 1% com água refrigerada (5 °C), deixados 
em repouso, triturados e peneirados. Então, a suspensão foi decan-
tada por 24 horas e foram realizadas três lavagens após retirada do 
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sobrenadante. O resíduo obtido foi colocado em bandejas e secado 
à temperatura ambiente para a obtenção do amido.

2.3. APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

Após sanitizados e secos, os frutos de goiaba foram dividi-
dos em quatro tratamentos (C, T1, T2 e T3), sendo C o tratamento 
controle, que foi o fruto mantido sem revestimento, e os demais 
tratamentos foram os frutos aplicados de revestimento comestível 
à base de amido extraído da semente da fruta da manga, com con-
centrações de 1%, 2% e 3%, como demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Formulações dos revestimentos à base de amido da semente de manga. 
Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019 

Tratamentos Concentração (%) Amido do  
endocarpo de manga (g) Sorbitol (g)

C Controle - -
T1 1 % 4,5 2,0
T2 2 % 9,5 2,0
T3 3 % 14,5 2,0

Fonte: autores, 2019

Para o preparo do revestimento, o amido foi diluído em água 
destilada à temperatura de 65°C, de acordo com as concentrações 
desejadas, sob agitação constante por 15 min (XUEWU et al., 1996). 
Posteriormente, a solução foi deixada em repouso até o resfriamento, 
em temperatura ambiente.

As goiabas já previamente sanitizadas e secas foram divididas 
em grupos e foram imersas nas soluções poliméricas durante apro-
ximadamente cinco segundos, tempo necessário para a aderência 
em toda a superfície da fruta, e, posteriormente armazenadas em 
temperatura ambiente.
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2.4. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Os frutos das goiabas revestidas foram avaliados em dupli-
cata, a cada três dias durante doze dias de armazenamento, para os 
parâmetros de perda de massa, conteúdo de sólidos solúveis totais 
(SST), açúcar redutor, acidez total titulável e pH, conforme descrito 
pelo IAL (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).

2.5. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE 
ESTATÍSTICA 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado com esquema fatorial de 4x5 (4 tratamentos de reves-
timentos por 5 períodos de armazenamento). Os dados das análises 
físico-químicas obtidos foram interpretados por análise de variância 
(ANOVA) a 5% de probabilidade e regressão. 

2.6. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

As análises microbiológicas foram realizadas no primeiro dia 
(tempo 0) e, depois, a cada seis dias por doze dias, para os microrga-
nismos aeróbios mesófilos, coliformes totais e fungos filamentosos. 
A inoculação utilizada foi realizada por espalhamento em superfície 
(Spread Plate), conforme metodologia descrita por Silva, Junqueira 
e Silveira (2007).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Os resultados das análises físico-químicas em goiabas revesti-
das com diferentes concentrações de amido extraído do endocarpo 
da manga, são mostrados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Médias obtidas para os atributos físico-químicos em goiabas revestidas 
e não revestidas com diferentes concentrações de amido extraído da semente de 
manga. Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Parâmetro C T1 T2 T3
% Perda de massa 25,5a 17,19b 16,96b 13,65c

% Açúcar Redutor 5,56a 5,23ab 4,75bc 4,33c

° Brix 12,96a 12,09a 12,06a 11,57b

Acidez (% Ácido Cítrico) 0,96a 0,79b 0,87c 0,73b

pH 4,05a 4,11a 4,09a 4,08a

*C: Tratamento controle; T1: frutos cobertos com solução à base de amido na 
concentração de 1%; T2: concentração de 2%; T3: concentração de 3%.
**As médias seguidas pela mesma minúscula não diferem entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo teste de Tukey.
Fonte: autores, 2019

Perda de massa

Ao perder massa, os frutos sofrem alterações que levam à 
diminuição na vida útil, já que este fator leva ao início da degra-
dação, causando a perda de qualidade. Após a colheita, a perda de 
água dos frutos é evidente, o que causa o enrugamento e murcha-
mento dos tecidos; desta forma, surgem cada vez mais pesquisas e 
estudos sobre a aplicação de emulsões, ceras e revestimentos como 
formas de aumentar a proteção contra a perda de umidade excessiva 
(SGRIST, 2002). 

A regressão linear foi usada para avaliar o modelo, e as 
equações são mostradas na Figura 1. Como esperado, é possível 
observar que a perda de massa diminuiu linearmente em todos os 
tratamentos no decorrer do período de armazenamento, tendo o 
grupo controle (fruto não revestido) apresentado maiores valores 
de perda de massa.
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Figura 1 – Curvas de regressão para perda de massa em goiabas revestidas e não 
revestidas com diferentes concentrações de amido, em função de doze dias de 
armazenamento. ■: controle, ♦: concentração de 1%, ▲: concentração de 2%, ●: 
concentração de 3%

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Neste estudo, todos os tratamentos apresentaram uma perda 
gradual de massa, conforme apresentado na Figura 1. Esse compor-
tamento pode ser justificado devido aos processos metabólicos de 
respiração do fruto. Maringgal et al. (2020) relatam que, durante o 
armazenamento, o fruto tende a transpirar, resultando, assim, na 
redução da massa e consequente encolhimento do fruto.

Perda mínima de massa foi observada no tratamento com 
concentração de 3% de amido, enquanto para o tratamento con-
trole, a perda foi maior (p <0,05) (Tabela 2). Isso permite inferir que 
o revestimento influenciou significativamente (p <0,05), como um 
mecanismo protetor na superfície dos frutos, reduzindo sua perda 
de água para a atmosfera por transpiração e como uma barreira à 
perda de massa da superfície da goiaba. Resultados semelhantes 
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foram encontrados por Etemadipoor et al. (2020) e  Francisco et al. 
(2020) ao analisarem o efeito de coberturas comestíveis na perda 
de massa de goiabas. 

Açúcar redutor

Pelo teste de médias para o açúcar redutor, com resultados 
demonstrados na Tabela 2, as goiabas do tratamento controle e as 
goiabas com revestimento apresentaram diferença estatística entre 
si (p<0,05), sendo possível observar que os frutos do tratamento 
controle apresentaram maior valor quanto aos teores de açúcar 
redutor; e o T3, o menor valor (5,56% e 4,33%, respectivamente).

Rosenbloom; Wang; Zhao (2020) relatam que, durante o 
processo de amadurecimento, o amido e a pectina são quebrados 
em açúcares, o que consequentemente implica um maior teor de 
açúcar em frutos mais maduros. Esse comportamento pode ser 
observado por meio da diferença significativa (p<0,05) entre os 
tratamentos, na qual a maior concentração de revestimento retar-
dou o aumento dos açúcares redutores causadas pelo processo de 
amadurecimento. 

Os teores de açúcares redutores neste estudo apresentaram 
comportamento linear crescente para todos os tratamentos, até 
o sexto dia de armazenamento em temperatura ambiente e redu-
ção a partir daí até o décimo segundo dia, conforme observado 
na Figura 2.
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Figura 2 – Curvas de regressão para açúcar redutor em goiabas revestidas e não 
revestidas com diferentes concentrações de amido, em função de doze dias de 
armazenamento. ■: controle, ♦: concentração de 1%, ▲: concentração de 2%, ●: 
concentração de 3%

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Sólidos solúveis

A análise de sólidos solúveis aponta a quantidade de sólidos 
que estão dissolvidos no suco ou polpa de frutas, sendo que existe 
uma tendência de aumento com o avanço da maturação e com a 
perda de água do fruto, pois os sólidos ficam mais concentrados. 
Esses sólidos são constituídos principalmente por carboidratos, 
e os valores nos frutos ficam na faixa de variação entre 2 a 25% 
(CHITARRA; CHITARRA, 2005). Dessa forma, os resultados obtidos 
neste trabalho mostraram valores dentro da faixa indicada. 

As goiabas dos tratamentos C, T1 e T2 não diferiram esta-
tisticamente entre si (p<0,05), com maior valor apresentado pelo 
tratamento controle. Contudo, o T3 diferiu significativamente das 
demais amostras, apresentando menor valor de SST. Rosenbloom; 
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Wang; Zhao (2020) citam que um método pós-colheita adequado é 
aquele no qual são minimizados os processos celulares e a respiração, 
de modo a manter o teor de SST.

O teor de SST em goiabas revestidas variou durante o período 
de armazenamento conforme observado na Figura 3. Durante o 
período de nove dias, em temperatura ambiente, os frutos que rece-
beram o revestimento na concentração de 3% de amido apresentaram 
teor de SST mais baixos e mantiveram esses valores inferiores em 
relação aos outros tratamentos, ou seja, a aplicação do revestimento 
com 3% de amido extraído da semente de manga impediu o rápido 
amadurecimento da fruta. 

Tendências semelhantes entre goiabas revestidas e não reves-
tidas foram observadas por Rosenbloom, Wang, Zhao (2020), o SST 
eventualmente diminuiu no armazenamento devido à respiração e 
ao metabolismo contínuo da fruta.

Figura 3 – Curvas de regressão para sólidos solúveis em goiabas revestidas e não 
revestidas com diferentes concentrações de amido, em função de doze dias de 
armazenamento. ■: controle, ♦: concentração de 1%, ▲: concentração de 2%, ●: 
concentração de 3%

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019
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Acidez

No climatério respiratório, as reações relacionadas aos pro-
cessos de amadurecimento e senescência são aceleradas e, com isso, 
a liberação de ácidos orgânicos provenientes dessas reações pode 
aumentar a acidez do meio (CHITARRA; CHITARRA, 2005).

Os resultados apresentados na Tabela 2 permitem inferir 
que as goiabas do tratamento controle e as goiabas recobertas com 
solução à base de amido apresentaram diferença significativa entre 
si pelo teste de Tukey (p<0,05). Desta forma, pode-se concluir que a 
acidez titulável foi influenciada pelas diferentes concentrações de 
amido nos revestimentos.

Analisando o comportamento dos frutos ao longo dos 12 dias 
de armazenamento, na Figura 4, pode-se observar uma linha de 
tendência de queda para o parâmetro avaliado, seguido de aumento 
no nono dia de armazenamento para todos os tratamentos. Esse 
resultado pode estar relacionado ao aumento do conteúdo de áci-
dos orgânicos (FORMIGA et al., 2019), do ácido poligalacturônico, 
por ação da enzima poligalacturonase que degrada a parede celular 
durante o amadurecimento (GERMANO et al., 2019).

Um maior teor de acidez foi encontrado pelo tratamento con-
trole, bem como relatado por Formiga et al. (2019), o que sugere que 
os revestimentos foram eficazes no controle da liberação de ácidos 
orgânicos, ocasionadas durante o processo de amadurecimento, e 
consequente retardo da maturação dos frutos.
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Figura 4 – Curvas de regressão para acidez em goiabas revestidas e não revestidas 
com diferentes concentrações de amido, em função de doze dias de armazenamento. 
■: controle, ♦: concentração de 1%, ▲: concentração de 2%, ●: concentração de 3%

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

pH

O aumento no pH ocorre devido à respiração natural dos fru-
tos, e é utilizada a glicose como substrato para a produção de energia 
necessária à manutenção dos processos vitais (GERMANO et al., 2019).

Os resultados de pH, demonstrados na Tabela 2, permitem 
inferir que as goiabas recobertas com solução à base de amido não 
diferiram significativamente (p<0,05). Os valores de pH não foram 
influenciados pelos revestimentos, uma vez que os frutos apresen-
taram variação mínima quanto às médias. 

Os valores de pH dos frutos estudados apresentaram, ao longo 
do período de armazenamento, uma oscilação, sendo que ocorreu 
um aumento próximo ao nono dia. Mesmo não havendo diferença 
significativa entre os tratamentos, foi possível verificar que houve 
diferença em relação ao período de armazenamento (Figura 5). Ao 
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final dos doze dias de armazenamento, observou-se que os frutos 
apresentaram um decréscimo no valor de pH para todos os trata-
mentos, o que sugere a síntese de ácidos orgânicos (FORMIGA et 
al., 2019) concordante com o aumento da acidez titulável. 

Os resultados obtidos para os valores de pH indicam que a 
aplicação do revestimento nos frutos de goiaba não foi capaz de 
adiar o metabolismo dos mesmos.

Figura 5 – Curvas de regressão para pH em goiabas revestidas e não revestidas com 
diferentes concentrações de amido, em função de doze dias de armazenamento. ■: 
controle, ♦: concentração de 1%, ▲: concentração de 2%, ●: concentração de 3%

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

3.2. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Contagem total de aeróbios mesófilos

De acordo a RCD n.º 12 (BRASIL, 2001), a contagem total de 
mesófilos é utilizada com o objetivo de verificar a carga microbiana 
existente, não necessariamente indicando um risco de patogenicidade. É 
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um importante alerta das condições de higiene durante a manipulação 
do alimento, constituindo-se como um potencial risco de contaminação. 

A legislação Brasileira não estabelece limites para a contagem 
padrão de bactérias aeróbias mesófilas, porém, ao analisar a Tabela 
3, que mostra os resultados das análises microbiológicas para a con-
tagem de aeróbios mesófilos, em goiabas revestidas e não revestidas 
e armazenadas por 12 dias, observam-se elevadas contagens para 
esse grupo de microrganismo em todos os tratamentos.  

Tabela 3 – Resultados das análises microbiológicas da contagem de aeróbios 
mesófilos (UFC/g) a 35 °C, em goiabas revestidas e não revestidas, armazenadas 
por 12 dias. Instituto Federal Baiano, campus Guanambi

Dias Controle T1 T2 T3
0 8,0x10² <10² <10 <10
6 Incontável 3,6x10³ 8,9x10² 8,4x10²

12 Incontável Incontável Incontável Incontável

UFC/g: unidades formadoras de colônias por grama.
Fonte: autores, 2019

Embora os frutos, inicialmente, tenham sido lavados e sani-
tizados, as elevadas contagens encontradas neste trabalho podem 
estar relacionadas com a ausência de um composto antimicrobiano 
incorporado aos revestimentos e também, possivelmente, ao armaze-
namento em temperatura ambiente. A aplicação do revestimento não 
agiu como barreira ao crescimento bacteriano. Jacometti, Meneghel e 
Yamashita (2003), ao avaliarem o efeito de revestimentos comestíveis 
em pêssegos, também relataram elevadas contagens para micror-
ganismos aeróbios mesófilos, com uma contagem inicial (dia 0) de 
1,95 log UFC/g para os frutos controle e revestidos, com aumento 
progressivo nas contagens ao longo dos 16 dias de armazenamento.

Contagem de coliformes totais
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A presença de coliformes totais em alimentos, segundo Silva, 
Junqueira e Silveira (2007), é considerada uma indicação útil de 
contaminação pós-sanitização ou pós-processo, e os contaminantes 
são encontrados no meio ambiente.

A partir da análise dos resultados dos parametros microbio-
lógicos para a contagem de coliformes totais, em goiabas revestidas 
e não revestidas e armazenadas por 12 dias, mostrados na Tabela 
4, observou-se que o tratamento controle (C) apresentou maior 
contagem para esses microrganismos, seguido do tratamento dos 
frutos com revestimento com 2% de amido (T2) quando comparado 
aos outros tratamentos. 

Tabela 4 – Resultados das análises microbiológicas da contagem de coliformes 
totais (NMP/g) a 35 °C, em goiabas revestidas e não revestidas, armazenadas por 
12 dias. Instituto Federal Baiano, campus Guanambi

Dias Controle T1 T2 T3
0 6,2 3,0 3,0 6,1
6 15,0 7,4 11,0 11,0

12 29,0 11,0 28,0 15,0

NMP/g: número mais provável por grama.
Fonte: autores, 2019

Os frutos tratados com revestimento de concentração com 
1% de amido (T1), apresentaram os menores valores para contagem 
de coliformes totais. Pinheiro (2012) também verificou elevada 
contagem de coliformes totais em goiabas não revestidas e menores 
contagens para os frutos com revestimento. 

Embora os frutos tenham sido lavados e sanitizados, as ele-
vadas contagens encontradas neste trabalho podem ser explicadas 
por uma possível recontaminação durante o manuseio dos frutos no 
processo de armazenamento, realizado em temperatura ambiente. 
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Contagem de Fungos filamentosos e leveduras

Nos resultados das análises microbiológicas para a contagem 
de fungos filamentosos e leveduras, em goiabas revestidas e não 
revestidas e armazenadas por 12 dias, mostrados na Tabela 9, o T3 
foi o que obteve a maior contagem inicial quando comparado aos 
outros tratamentos e maior contagem ao longo dos doze dias de 
armazenamento em temperatura ambiente, com o valor de 1,7x105. 

Tabela 9 – Resultados das análises microbiológicas da contagem de fungos fila-
mentosos e leveduras (UFC/g) a 25 °C, em goiabas revestidas e não revestidas, 
armazenadas por 12 dias. Instituto Federal Baiano, campus Guanambi

Dias Controle T1 T2 T3
0 <10 <10 <10 7,0x103

6 <10 1,0x104 2,0x103 1,3x105

12 <10 1,0x105 1,7x104 1,7x105

UFC/g: unidades formadoras de colônias por grama.
Fonte: autores, 2019

Embora não haja legislação específica para frutas com reves-
timento, Vitti et al. (2004), estabeleceram, como limite para fungos 
filamentosos, 105 UFC/g, uma vez que, acima desse valor, o alimento 
pode se tornar impróprio para consumo. Partindo desse limite, ao 
longo dos dias de armazenamento, observou-se que, para o T3 a 
partir do dia 6, e para o T1 no dia 12, estes já apresentavam valores 
acima de 105. Embora os frutos tenham sido lavados e sanitizados, 
as elevadas contagens encontradas neste trabalho demonstram a 
inviabilidade da aplicação do revestimento sem um composto anti-
microbiano em relação ao tempo de estocagem. Apenas a aplicação 
do revestimento não agiu como barreira ao crescimento fúngico.  
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4. CONCLUSÕES

A aplicação do revestimento adicionado de diferentes por-
centagens de amido extraído do endocarpo da manga influenciou 
positivamente quanto aos parâmetros para perda de massa, sólidos 
solúveis e açúcar redutor. Contudo, o revestimento não influenciou na 
acidez titulável e nos valores de pH das goiabas analisadas, não sendo 
constatada nenhuma diferença significativa entre os tratamentos. 

Em relação aos parâmetros microbiológicos, foram observadas 
elevadas contagens para todos os microrganismos estudados, em todos 
os tratamentos, o que pode ser justificado pela não incorporação de 
algum antimicrobiano no revestimento, bem como, da possível utiliza-
ção do amido como substrato para o crescimento de microrganismos, 
uma vez que o armazenamento foi feito à temperatura ambiente. 

A aplicação do revestimento à base de amido extraído da 
semente de manga mostrou-se eficiente para controlar o amadure-
cimento das goiabas, tendo destaque o revestimento com concentra-
ção de 3% de amido, o qual permitiu estender a vida útil dos frutos 
revestidos, em 12 dias de armazenamento, quando comparado aos 
frutos sem revestimentos.
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1. INTRODUÇÃO

A fruticultura possui importante papel no contexto social e 
econômico do país, uma vez que se faz presente em todos os esta-
dos brasileiros, gera emprego, renda e desenvolvimento, ao mesmo 
tempo que evita a migração do homem do meio rural para o urbano 
(BUAINAIN; BATALHA, 2007).       

A banana (Musa spp.) é uma das frutas mais consumidas mun-
dialmente e é considerada climatérica (CHITARRA ; CHITARRA, 
2005). O Brasil é o maior produtor mundial da banana prata e seu 
cultivo tem sido indicado sobremaneira para o Nordeste brasi-
leiro onde, a exemplo da manga e da uva, poderia ser produzida 
com qualidade e competitividade para exportação (MATSUURA; 
FOLEGATI, 2001).

Na determinação do ponto de colheita da banana, devem 
ser levados em consideração fatores como destino do fruto, meio 



206

AURELUCI ALVES DE AQUINO - CARLITO JOSÉ BARROS FILHO - LINDOMAR SANTANA ARANHA
MAYANA ABREU PEREIRA - PAULO EMÍLIO RODRIGUES DONATO (ORG.)

de transporte, intervalo entre a colheita e o consumo e as caracte-
rísticas intrínsecas do produto, já que o potencial de vida útil e o 
armazenamento dos frutos dependem do seu estádio de maturação 
no momento da colheita (MORAIS, 2002).

A cor da casca é um importante aspecto a ser observado na 
comercialização da banana. Denominada escala de Maturação de 
Von Loesecke, para determinar a subclasse da fruta, possui variações 
como: 1- totalmente verde; 2- verde com traços amarelos; 3- mais 
verde do que amarelo; 4- mais amarelo do que verde; 5- amarelo 
com ponta verde; 6- amarelo; 7- amarelo com pontas marrons. Nesse 
caso, é permitida a presença de 5% de unidades de apresentação 
fora da subclasse, desde que pertencentes a subclasses superiores 
ou inferiores (PBMH; PIF, 2006).

Na pós-colheita dos frutos, as injúrias mecânicas causadas por 
impacto, compressão e corte, e as podridões são comumente obser-
vadas, sendo responsáveis pela redução da qualidade e, consequen-
temente, pela desvalorização comercial (CHITARRA; CHITARRA, 
2005). As injúrias mecânicas, além de alterarem a aparência dos frutos, 
estimulam a produção de etileno, acelerando o amadurecimento e 
reduzindo a vida útil dos frutos (KLUGE et al., 2002). 

As técnicas de armazenamento pós-colheita reduzem as taxas 
respiratórias, retardam o amadurecimento e previnem as desordens 
fisiológicas dos produtos, o que permite a manutenção da qualidade 
(SANTOS, 2006). A baixa umidade relativa inibe o amadurecimento 
enquanto ocorrem taxas de respiração elevadas, se a umidade rela-
tiva for alta. Além disso, a perda de peso, tal como o enrugamento 
e o murchamento da banana, está associada ao armazenamento 
sob baixas umidades, sendo recomendadas as de 90 a 95% (CAR-
VALHO, 1988).

As práticas de pós-colheita, muitas vezes, não são suficientes 
para garantir qualidade adequada do fruto quando comerciali-
zado em mercados distantes. Portanto, o desenvolvimento e a 
adaptação de tecnologias de refrigeração, atmosfera modificada 
e retardadores de amadurecimento permitem aos produtores e 
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empresários alcançarem melhores condições e competitividade 
nos mercados nacional e internacional (BOTREL et al., 2002), 
sendo necessário prolongar o período de armazenamento na fase 
pré-climatérica, na qual os frutos apresentam-se ainda verdes 
(MARTINS et al., 2007). 

Segundo Saratópoulos e Fernandes (2009), as embalagens, 
como os revestimentos, têm a função de retardar a respiração, o 
amadurecimento e  a senescência de frutas e hortaliças. Estes estão 
sendo empregados cada vez mais, e seu emprego na indústria ali-
mentícia visa diminuir perdas pós-colheitas, além de diminuir a 
utilização de embalagens de fontes não renováveis que, posterior-
mente, podem ser descartadas de forma incorreta, provocando sérios 
danos ao meio ambiente, pois levam vários anos para se decompor 
(OLABARRIETA, 2005).

O emprego de revestimentos na conservação de frutas na 
condição pós-colheita, sejam intactas ou minimamente processadas, 
tem sido preconizado como uma tecnologia emergente e de grande 
potencial, principalmente para aplicações sobre frutas de origem 
tropical. Diversos biopolímeros têm sido avaliados na formulação 
dessas coberturas (ASSIS; BRITTO, 2014).

Esses revestimentos não têm como objetivo substituir o uso 
dos materiais convencionais de embalagens ou mesmo eliminar 
definitivamente o emprego do frio, mas sim o de apresentar uma 
atuação funcional e coadjuvante, contribuindo para a preservação 
da textura e do valor nutricional, o que reduz as trocas gasosas 
superficiais e a perda ou ganho excessivo de água. Ao promover 
alterações na permeação e, por conseguinte, alterar a atmosfera 
interna, alguns autores consideram o efeito dessas coberturas simi-
lares aos conseguidos pelas embalagens com atmosfera modificada 
(PARK, 2005; TURHAN, 2010); essas coberturas têm sido indicadas, 
principalmente, para produtos com alta taxa de respiração (ASSIS; 
BRITTO, 2014).

Para a preparação das embalagens biodegradáveis, o amido é 
um dos polissacarídeos de maior destaque na atualidade, possui uma 
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natureza hidrofílica e semicristalina com maior rigidez estrutural, 
que o torna susceptível a alterações de umidade e temperatura, 
diferentemente de outros polímeros. O amido é considerado uma 
matéria-prima abundante, pois pode ser encontrado em fontes como 
milho, trigo, batata, mandioca (BRITO, 2011).

Embalagens contendo antimicrobianos são consideradas 
promissoras na área industrial, uma vez que o aditivo não se faz 
presente na formulação do alimento, o que poderia comprometer 
as características sensoriais, dependendo da quantidade empre-
gada para alcançar os resultados desejados. Outra vantagem que 
deve ser destacada é que, quando empregados nos alimentos, os 
antimicrobianos podem ser neutralizados ou difundidos e ter 
efeito reduzido (HSIEH; MAU HUANG, 2001; OUATTARA; 
SABATO; LACROIX, 2001; DEVLIEGHERE; VERMEIREN; 
DEBEVERE, 2004).

A maioria dos antimicrobianos utilizados em alimentos pos-
suem ação bacteriostática; desta forma, a vida útil dos produtos é 
prolongada, mas não de forma indefinida, uma vez que os micror-
ganismos ainda presentes continuam promovendo modificações no 
alimento (DAVIDSON, 1997). 

A própolis, além de ser um antimicrobiano, pode ajudar em 
questões ambientais e de saúde quando usada em substituição a fun-
gicidas sintéticos no controle de fungos, na conservação pós-colheita 
de produtos vegetais (TRIPATHI; DUBEY, 2004).

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi de avaliar a 
efetividade do revestimento à base de amido de fécula de mandioca 
adicionado de extrato de própolis na conservação pós-colheita de 
banana-prata em temperatura ambiente (25 °C) durante doze dias 
de armazenamento. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O extrato de própolis e a fécula de mandioca foram obtidos 
no comércio local da cidade de Guanambi, Bahia.
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As bananas da variedade prata utilizadas no experimento foram 
colhidas no setor de agricultura do Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia Baiano, campus Guanambi, em caixas de plástico 
previamente sanitizadas e, em seguida, foram encaminhadas para o 
laboratório de Bromatologia da referida instituição. As frutas sele-
cionadas apresentavam ausência de injúrias mecânicas e coloração 
da casca em nível 2 (verde com traços amarelos) de acordo a escala 
de Von Loesecke (PBMH; PIF, 2006). 

Primeiramente, fez-se a despenca do cacho e obteve-se os 
buquês, com três dedos cada. As bananas foram enxaguadas em água 
corrente para remoção de sujidades maiores. Em seguida, os frutos 
foram imersos em solução com hipoclorito de sódio com 200 ppm 
ou (mg/L) por 15 minutos. Após esse período, fez-se um enxágue 
com solução de hipoclorito de sódio a 40 ppm e os frutos foram 
deixados para secar sob condições ambientes. 

Após sanitizados e secos, os frutos foram divididos em seis 
tratamentos (C1, T1, T2, T3, T4, T5), sendo que o C1 foi o de frutos 
sem revestimento, o tratamento controle; e os demais tratamentos 
foram dos frutos com aplicação do revestimento com concentra-
ções de 1%, 3%, 5%, 7% e 9% de amido de fécula de mandioca, como 
mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Formulações do revestimento preparado com fécula de mandioca. 
Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Tratamentos Fécula de mandioca Glicerol 
C1 - -
T1 1% 3%
T2 3% 3%
T3 5% 3%
T4 7% 3%
T5 9% 3%

Fonte: autores, 2019
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2.2. PREPARO E APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO À 
BASE DE AMIDO 

Para o preparo do revestimento, as formulações foram aque-
cidas até 73±1 °C, em banho-maria, sob agitação constante por 20 
minutos e, em seguida, foram deixadas em repouso até resfriamento, 
em temperatura ambiente.

Os revestimentos foram aplicados após resfriamento das 
suspensões, em temperatura ambiente, pelo método de imersão, 
imergindo os frutos durante um minuto. Após a imersão, o excesso 
de material de revestimento foi drenado e, em seguida, foram deixa-
das em repouso para solidificar a película. Posteriormente, os frutos 
foram colocados em bandejas plásticas previamente sanitizadas e 
mantidos em uma temperatura de 25 °C. Os tratamentos com dife-
rentes concentrações de amido foram testados para perda de massa, 
e o que apresentou melhor resultado foi então submetido à uma 
próxima etapa, na qual se incorporaram ao revestimento diferentes 
porcentagens de extrato de própolis.

2.3. APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO ADICIONADO 
DE EXTRATO DE PRÓPOLIS

O revestimento que melhor obteve resultado no item ante-
rior foi o formulado com 7% de amido e, neste, foram adicionadas 
diferentes concentrações de extrato de própolis, o que resultou em 
outros cinco tratamentos (C2, P1, P2, P3, P4), sendo que o C2 foi dos 
frutos revestidos sem adição de extrato de própolis, o tratamento 
controle; e aos demais tratamentos foram aplicados revestimentos 
com adição de extrato de própolis nas concentrações de 0,5, 1,0, 1,5 
e 2%, como mostrado na Tabela 2. Os frutos foram selecionados e 
sanitizados como na etapa anterior e, então, foram separados em 
grupos e submetidos aos tratamentos de imersão em suspensões 
(revestimento) com a adição de extrato de própolis.
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Tabela 2 – Formulações do revestimento adicionado de extrato de própolis. 
Instituto federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Tratamentos Fécula de  
mandioca Glicerol Extrato de 

própolis 
C2 7% 3% -
P1 7% 3% 0,5%
P2 7% 3% 1,0%
P3 7% 3% 1,5%
P4 7% 3% 2,0%

Fonte: autores, 2019

2.4. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

As análises físico-químicas dos frutos foram conduzidas 
em duplicata a cada quatro dias por um período de doze dias de 
armazenamento. 

Seguindo a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz, 
foram feitas as determinações de perda de massa, pH, acidez titulável 
e sólidos solúveis totais (IAL, 2008). 

Perda de massa

A perda de massa é o resultado dado em porcentagem da pesa-
gem inicial e final do fruto da banana para avaliar a quantidade de 
água perdida após a aplicação do revestimento, segundo Equação 1:

Perda de massa % = (Peso inicial − Peso final) x 100                        Eq 1
                                                        Peso final

Sólidos solúveis

Para determinação dos sólidos solúveis, utilizou-se refratômetro 
portátil previamente calibrado com água destilada conforme indica o 
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manual do equipamento. Em seguida, extraíram-se algumas gotas da 
amostra por trituração para determinação dos sólidos solúveis. Após 
a leitura no equipamento, o resultado obtido foi expresso em ºBrix.

2.5. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

As análises microbiológicas foram realizadas segundo as meto-
dologias propostas por Silva et al. (2007).

2.5.1. Preparo das amostras

Inicialmente, uma porção de 25 g da amostra foi triturada 
e diluída em 225 mL de água peptonada (0,1%) em sacos plásticos 
previamente esterilizados, sendo homogeneizada, em seguida, no 
aparelho Homogeneizador Stomacher. A partir de 1 mL dessa diluição, 
foram preparadas diluições em série até a diluição 10-3 em tubos 
contento 9 mL de água peptonada (0,1%). 

As análises microbiológicas foram realizadas após o revesti-
mento das bananas, no tempo 0 e a cada três dias, até completar 12 
dias de armazenamento, para os microrganismos aeróbios mesófilos 
totais e fungos filamentosos.

Contagem de aeróbios mesófilos totais

Na contagem de aeróbios mesófilos totais, foram utilizadas 
placas 3M™ Petrifilm™ para contagem de aeróbios. Para a ino-
culação, foi retirada, de cada diluição, uma alíquota de 0,1 mL e, 
posteriormente, as placas inoculadas foram incubadas em uma tem-
peratura de 35±2 °C por 48 horas, e os resultados foram expressos 
em Unidade Formadora de Colônia por grama (UFC/g).

Contagem de fungos filamentosos

Na contagem de fungos filamentosos, foram utilizadas pla-
cas 3M™ Petrifilm™ para contagem de bolores e leveduras. Para 
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a inoculação, foi retirada, de cada diluição, uma alíquota de 0,1 
mL e, posteriormente, as placas inoculadas foram incubadas em 
uma temperatura de 25±2 °C por cinco dias, e os resultados foram 
expressos em Unidade Formadora de Colônia por grama (UFC/g).

2.6. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casua-
lizado com esquema fatorial de 5x4 (5 tratamentos com revestimentos 
por 4 períodos de armazenamento). 

Os dados físico-químicos obtidos foram interpretados por 
análise de variância (ANOVA) a 5% de probabilidade, seguido pelo 
teste de média. As médias dos tratamentos foram comparadas uti-
lizando-se o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. TESTE COM O REVESTIMENTO À BASE DE AMIDO

3.1.1. Análises físico-químicas 

Perda de massa 

A Tabela 3 mostra os resultados das médias obtidas para a 
perda de massa (%) das bananas-prata revestidas com diferentes 
concentrações de fécula de mandioca.  

Tabela 3 – Resultados das médias para a perda de massa (%) para bananas-prata 
revestidas com diferentes concentrações de fécula de mandioca

Tratamento C1 T1 T2 T3 T4 T5

% Perda de massa 24,16a 16,39c 20b 12,32d 12,24d 12,04d

C1: Tratamento controle; T1: Tratamento com 1% de fécula de mandioca; T2: 
Tratamento com 3% de fécula de mandioca; T3: Tratamento com 5% de fécula de 
mandioca; T4: Tratamento com 7% de fécula de mandioca; T5: Tratamento com 
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9% de fécula de mandioca. Médias que compartilham as mesmas letras minúsculas 
não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

O tratamento controle (sem revestimento) foi o que apresentou 
maior perda de massa, o que já era esperado devido à ausência de 
revestimento nas bananas, seguido dos tratamentos T2 e T1. 

Os tratamentos T3, T4 e T5 foram os mais eficientes e não 
apresentaram diferenças significativas para o parâmetro de perda 
de massa (p>0,05), demonstrando, assim, que os revestimentos 
promoveram a conservação dos frutos e modificaram a atmosfera 
interna, reduzindo, assim, a perda de água.  O fator decisivo para 
a escolha do tratamento T4 (revestimento com 7% de fécula) foi 
devido a sua melhor conservação da coloração verde da casca 
da banana.

3.2. TESTE COM REVESTIMENTO ADICIONADO DE 
EXTRATO DE PRÓPOLIS

3.2.1. Análises físico-químicas 

Perda de massa 

A partir dos resultados obtidos no item anterior, realizou-se 
um novo experimento com a utilização do revestimento com 7% 
de fécula de mandioca adicionado de diferentes concentrações de 
extrato de própolis. A Tabela 4 mostra os resultados das médias 
obtidas dos tratamentos para o parâmetro de perda de massa.
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Tabela 4 – Resultados das médias para perda de massa (%) para bananas-prata 
revestidas com 7% de fécula de mandioca adicionada com diferentes concentra-
ções de extrato de própolis

Tratamento C2 P1 P2 P3 P4
% Perda de massa 25,42a 24,52a,b 21,53c,d 20,89d 23,21b,c

C2: Tratamento controle; P1: Tratamento com 0,5% de extrato de própolis; P2: 
Tratamento com 1,0% de extrato de própolis; P3: Tratamento com 1,5% de extrato 
de própolis; P4: Tratamento com 2,0% de extrato de própolis. Médias que com-
partilham as mesmas letras minúsculas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade.
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

A Tabela 4 mostra, em valores absolutos, que o C2 (trata-
mento controle) foi o que obteve maior média em função do tempo, 
apresentando maior perda de massa, o que já era esperado devido 
a esses frutos não possuírem revestimento. Observa-se que houve 
diferença significativa (p<0,05) entre os resultados, o que mostra 
que concentrações diferentes de extrato de própolis atuaram no 
parâmetro perda de massa. As menores perdas foram observadas 
nos tratamentos P2 e P3, ambos não diferiram estatisticamente.

Segundo Trigo (2010), a perda de água dos frutos resulta na 
perda de massa fresca e na qualidade, o que acaba depreciando a 
aparência do produto, levando ao murchamento. De acordo com 
Chitarra e Chitarra (2005), perdas de massa com valores em até 
10% são aceitáveis para frutas e hortaliças, pois não comprometem 
a aparência do produto. O provável fator que contribui para a perda 
de massa do presente trabalho relaciona-se com a baixa umidade 
relativa, e o ideal para esse parâmetro é por volta de 90% de umidade.

Oliveira et al. (2009) encontraram valores de 12 a 15%, res-
pectivamente, de perda de massa em bananas Pacovan, e as perdas 
foram maiores no quarto e no sexto dia de armazenamento.  

A perda de massa dos frutos não foi influenciada pela aplicação 
do extrato de própolis, uma vez que, tanto frutos sem o antimicro-
biano quanto frutos com diferentes concentrações apresentaram 



216

AURELUCI ALVES DE AQUINO - CARLITO JOSÉ BARROS FILHO - LINDOMAR SANTANA ARANHA
MAYANA ABREU PEREIRA - PAULO EMÍLIO RODRIGUES DONATO (ORG.)

aumento da perda de massa fresca durante a época de armazena-
mento, atingindo o ponto de máxima aos 12 dias com porcentagens 
de perda acima de 10%. Silva et al. (2011) constataram que os reves-
timentos à base de fécula de mandioca não influenciaram na perda 
de massa em bananas da variedade Prata, os frutos perderam massa 
gradativamente até os 11 dias de armazenamento, atingindo 9,5%.

pH

Na Tabela 5, encontram-se os resultados das médias de pH 
obtidas dos tratamentos com 7% de fécula de mandioca adicionada 
com diferentes concentrações de extrato de própolis.

Tabela 5 – Resultados das médias para pH para bananas-prata revestidas com 
7% de fécula de mandioca adicionada com diferentes concentrações de extrato 
de própolis

Tratamento C2 P1 P2 P3 P4
pH 5,0a 4,81a 4,71a 3,59a 4,9a

C2: Tratamento controle; P1: Tratamento com 0,5% de extrato de própolis; P2: 
Tratamento com 1,0% de extrato de própolis; P3: Tratamento com 1,5% de extrato 
de própolis; P4: Tratamento com 2,0% de extrato de própolis. Médias que com-
partilham as mesmas letras minúsculas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade.
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Os resultados para pH da Tabela 5 mostram que não houve 
diferença significativa (p<0,05) em relação aos tratamentos, indicando 
que as diferentes concentrações de própolis atuaram na redução 
da atividade metabólica da banana-prata.  De acordo com Rocha 
(1984), os valores de pH diminuem após a colheita, comportamento 
explicado pelo aumento da acidez em virtude da degradação da 
parede celular. Lucena et al. (2004) observaram redução significativa 
do pH em bananas da variedade Nanicão, revestidas com fécula de 
mandioca até o 6º dia de armazenamento; após esse período, houve 
um aumento do pH.
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Amara Silva et al. (2015) ao avaliarem o pH de bananas da 
variedade maçã revestidas com diferentes concentrações de fécula de 
mandioca encontraram valores semelhantes ao do presente trabalho, 
com valores de 4,97 ao nono dia de armazenamento.

Acidez (% em ácido cítrico)

A Tabela 6 mostra os resultados das médias da acidez titulável 
obtidas dos tratamentos com 7% de fécula de mandioca adicionada 
com diferentes concentrações de extrato de própolis.

Tabela 6 – Resultados das médias para acidez titulável para bananas-prata reves-
tidas com 7% de fécula de mandioca adicionada com diferentes concentrações 
de extrato de própolis

Tratamento C2 P1 P2 P3 P4
Acidez (% ácido cítrico) 0,45a 0,55a 0,50a 0,56a 0,46a

C2: Tratamento controle; P1: Tratamento com 0,5% de extrato de própolis; P2: 
Tratamento com 1,0% de extrato de própolis; P3: Tratamento com 1,5% de extrato 
de própolis; P4: Tratamento com 2,0% de extrato de própolis. Médias que com-
partilham as mesmas letras minúsculas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade.
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

O tratamento P3 apresentou maior valor absoluto, entretanto 
não foi possível identificar uma diferença estatística significativa 
entre ele e os outros tratamentos (p<0,05). Segundo Chitarra e Chi-
tarra (2005), os valores de acidez tendem a diminuir com o aumento 
de açúcares simples, isso explica o decréscimo após o oitavo dia de 
armazenamento.

Os valores de acidez encontrados estão de acordo com os 
citados por Fernandes (1979), que diz que a faixa aceitável de aci-
dez titulável é de 0,17 a 0,67%. Valores semelhantes também foram 
encontrados por Silva et al. (2015), que observaram um aumento da 
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acidez até o 11º dia com uma faixa de 0,45, seguida por uma leve 
queda após esse período.

Sólidos solúveis 

A Tabela 7 mostra os resultados das médias de sólidos solúveis 
obtidas dos tratamentos com 7% de fécula de mandioca adicionada 
com diferentes concentrações de extrato de própolis.

Tabela 7 – Resultados das médias para sólidos solúveis (ºBrix) para bananas-prata 
revestidas com 7% de fécula de mandioca adicionada com diferentes concentra-
ções de extrato de própolis

Tratamento C2 P1 P2 P3 P4
ºBrix 15,27a 15,75a 15,12a 16,2a 17,22a

C2: Tratamento controle; P1: Tratamento com 0,5% de extrato de própolis; P2: 
Tratamento com 1,0% de extrato de própolis; P3: Tratamento com 1,5% de extrato 
de própolis; P4: Tratamento com 2,0% de extrato de própolis. Médias que com-
partilham as mesmas letras minúsculas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade.
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Não foi possível identificar uma diferença entre os tratamentos 
pelo teste de Tukey (p<0,05).  Com o amadurecimento do fruto, há 
o acúmulo de açúcares, fazendo com que haja um aumento no teor 
de sólidos solúveis. Chitarra e Chitarra (2005), Pimentel et al. (2010) 
citam uma faixa de variação de 25°Brix em bananas. 

Neste trabalho, os resultados encontrados foram menores 
devido à menor hidrólise do amido. O amido, ao sofrer hidrólise, 
acarreta um acúmulo de açúcares, o que aumento o °Brix, além da 
ação do revestimento aplicado nas bananas, que concentra CO2 e 
reduz o O2; isso proporciona a redução do transporte dos gases e da 
umidade, afetando o processo de maturação dos frutos (ALMEIDA 
et al., 2006; OLIVEIRA, 2010).
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Análise da cor da casca

As bananas-prata foram colhidas para o presente experimento 
com a coloração da casca em nível 2 seguindo a escala de Von-Loe-
secke (PBMH; PIF, 2006). 

Com quatro dias de armazenamento, todos os tratamentos 
apresentaram mudanças na coloração. Foi possível observar mudan-
ças em alguns dedos do nível 2 para o nível 4.

No oitavo dia de armazenamento, os tratamentos apresentaram 
pouca mudança em relação ao quarto dia de avaliação, entretanto 
observou-se que alguns frutos apresentaram boa conservação, pois 
se encontravam com uma coloração em nível 3.

A última análise visual foi feita com doze dias de armazena-
mento, constatando-se que o P4, tratamento com 2,0% de extrato 
de própolis foi o mais eficiente para a conservação da cor da casca, 
a qual se encontrava em nível 3, como mostra a Figura 1.  

Figura 1 – Frutos de banana-prata com revestimento elaborado utilizando 7% de 
amido adicionado de  2,0% de extrato de própolis, aos 12 dias de armazenamento, 
com nível 3 da cor da casca

Fonte: dados da pesquisa
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3.2.2. Análises microbiológicas

Aeróbios mesófilos

A Tabela 8 mostra os resultados das médias das análises micro-
biológicas para a contagem de bactérias aeróbias mesófilas totais, 
obtidas dos tratamentos com 7% de fécula de mandioca adicionada 
com diferentes concentrações de extrato de própolis.

Tabela 8 – Resultados das médias da análise microbiológica para contagem de 
bactérias aeróbias mesófilas totais em (UFC/g) a 35 °C, em bananas-prata reves-
tida com fécula de mandioca a 7% adicionada com diferentes concentrações de 
extrato de própolis 

Dias C2 P1 P2 P3 P4
0 <10 <10 <10 <10 <10
4 <10 13,6 X 103 <10 <10 <10
8 4,9 X 102 Incontável 11,3 X 103 7,3 X 102 <10

12 9,2 X 103 10,2 X 103 6,9 X 104 1,2 X 104 <10

C2: Tratamento controle; P1: Tratamento com 0,5% de extrato de própolis; P2: 
Tratamento com 1,0% de extrato de própolis; P3: Tratamento com 1,5% de extrato 
de própolis; P4: Tratamento com 2,0% de extrato de própolis. 
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

O limite internacional de aceitação de contagem total de 
microrganismos aeróbios mesófilos para frutas e hortaliças para 
consumo é de até 106 UFC/g (NZFSA, 2005; LEGNANI; LEONI, 
2004), porém buscam-se populações destes cada vez menores a fim 
de aumentar a vida útil do produto e oferecer segurança microbio-
lógica aos consumidores.

Na contagem de bactérias aeróbias mesófilas, neste trabalho, 
com quatro dias de armazenamento, apenas o tratamento P1 (reves-
timento adicionado de 0,5% de extrato de própolis) apresentou alta 
contagem (incontável) no tempo de oito dias para o microrganismo 
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em questão. O tratamento P4 (revestimento adicionado de 2,0% de 
extrato de própolis) foi o mais eficiente para inibição de aeróbios 
mesófilos.

A presença de bactérias aeróbias mesófilas em números eleva-
dos é comum em alimentos crus e manipulados, altas contagens não 
significam que o alimento esteja impróprio para o consumo, porém 
representa falhas na higienização e na manipulação dos produtos. 
Esses microrganismos fazem parte da microbiota normal e têm 
pouca relação com a qualidade ou a segurança da matéria-prima 
(SANTOS et al., 2010). 

Fungos filamentosos

A Tabela 9 mostra os resultados das médias das análises micro-
biológicas para a contagem de fungos filamentosos, obtidas dos tra-
tamentos com 7% de fécula de mandioca adicionada com diferentes 
concentrações de extrato de própolis.

Tabela 9 – Resultados das médias da análise microbiológica para contagem de 
fungos filamentosos em (UFC/g) a 25 °C, em bananas-prata revestida com fécula 
de mandioca a 7% adicionada com diferentes concentrações de extrato de própolis 

Dias C1 P1 P2 P3 P4
0 <10 <10 <10 <10 <10
4 <10 <10 <10 <10 <10
8 <10 4,8 X 102 7,2 X 102 7,8 X 102 5,1 X 102

12 7,3 X 102 8,3 X 102 6,1 X 102 <10 2,6 X 102

C2: Tratamento controle; P1: Tratamento com 0,5% de extrato de própolis; P2: 
Tratamento com 1,0% de extrato de própolis; P3: Tratamento com 1,5% de extrato 
de própolis; P4: Tratamento com 2,0% de extrato de própolis. 
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

No tempo zero e com quatro dias de armazenamento, as 
bananas não apresentaram contagens significativas para fungos 
filamentosos, porém com oito dias, todas as amostras apresentaram 
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contagens para o microrganismo em questão. Um dos fatores que 
pode ter aumentado o crescimento de fungos nos frutos pode ter 
sido a temperatura de armazenamento utilizada, que é ideal para o 
seu crescimento. 

Oliveira Junior et al. (2007) verificaram valores abaixo de 102 
UFC/g para mamões minimamente processados durante os oito dias 
de armazenamento a 5 °C e valores acima de 5,1x104 UFC/g após 
seis dias de armazenamento a 10 °C, o que evidencia a relação entre 
o aumento da temperatura e o aumento do crescimento microbiano. 

4. CONCLUSÕES

O revestimento com 7% de fécula de mandioca se mostrou 
eficiente ao retardar o amadurecimento das bananas-prata, aumen-
tando a conservação e a vida útil do fruto.

O extrato de própolis não teve uma boa ação no controle da 
perda de massa, porém as menores perdas ocorreram nos frutos 
revestidos e adicionados com extrato de própolis a 0,5% e 1,0%, 
armazenados a 25 °C e com umidade relativa de 58%.  

Em relação aos parâmetros pH, à acidez titulável e aos sólidos 
solúveis totais, as bananas-prata revestidas com fécula de mandioca 
adicionado de extrato de própolis não apresentaram diferenças 
significativas entre os tratamentos. 

Para as análises microbiológicas, o extrato de própolis não 
atuou como bom antimicrobiano, entretanto ajudou a reduzir a 
contagem de bactérias. Em relação aos fungos filamentosos, à tem-
peratura de armazenamento de 25 °C possivelmente contribuiu para 
o aumento no crescimento desses microrganismos.
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1. INTRODUÇÃO

O mamão (Carica papaya L.) é amplamente cultivado em regiões 
tropicais e subtropicais. A produção mundial foi de 13.169.443 tone-
ladas em 2017, sendo o Brasil o segundo maior produtor mundial 
da fruta (FAOSTAT, 2019). Ao longo dos anos houve um grande 
aumento no seu consumo pela população, devido aos seus benefícios 
nutricionais, com quantidades expressivas de ácido ascórbico, cálcio 
e carotenoides (ALI et al., 2011; ZILLO et al., 2018).

Um dos grandes desafios da fruticultura brasileira é a preser-
vação da qualidade da fruta após a colheita. O mamão, por exemplo, 
é classificado como fruto climatério, cujas características são de 
aumento da taxa respiratória e alterações sensoriais durante o seu 
amadurecimento (PIMENTEL, 2011). Segundo Pereira et al. (2006) 
são perdidos 30% do total produzido das frutas devido às contami-
nações microbiológicas, desordens fisiológicas, danos mecânicos, 
amadurecimento excessivo, manuseio inadequado e perda da firmeza, 
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o que confere ao mamão alta perecibilidade na fase pós-colheita. 
Além disso, por ser um fruto climatério, apresenta aumento da 
taxa respiratória, produção autocatalítica de etileno e alterações 
substanciais no amadurecimento como cor, sabor, amaciamento e 
produção de compostos voláteis aromáticos.

Outro fator responsável por limitar a vida pós-colheita em 
frutos como o mamão, é o ataque por doenças, especialmente da 
antracnose (SARKAR, 2016). Nesse sentido, a grande demanda 
para exportação do fruto implica na necessidade de investimento 
em tecnologias visando reduzir as perdas pós-colheita (RANA et al., 
2015; BOTELHO et al., 2016). 

Um novo segmento tecnológico promissor que vem ganhando 
espaço atualmente é o de revestimentos, que constituem em uma 
camada protetora, aplicada diretamente na superfície dos alimentos, 
principalmente de frutas (HASAN, FERRENTINO, SCAMPICCHIO, 
2019). Esse revestimento forma uma cobertura com preenchimento 
parcial dos estômatos e lenticelas, reduzindo assim, a transferência 
de umidade e as trocas gasosas (ASSIS et al., 2014). Em razão disso, 
vários estudos foram realizados com essa tecnologia para reduzir as 
perdas pós-colheitas de frutas, como ameixas (KUMAR et al., 2017; 
THAKUR et al., 2018), pêssegos (MAFTOONAZAD, RAMASWAMY, 
MARCOTTE, 2008; GUILLÉN et al., 2013) e cerejas (MAHFOUDHI; 
HAMDI, 2015; DONG; WANG, 2018).

Os revestimentos são produzidos, principalmente, de polis-
sacarídeos, proteínas e lipídios. Há um grande interesse particular 
em revestimentos a base amido, por serem biodegradáveis e apre-
sentarem baixo custo (MOLAVI et al., 2015). Segundo Bharti et al. 
(2020), essa biodegradabilidade atribuída aos revestimentos, se dá ao 
fato de que, são elaborados exclusivamente a partir de ingredientes 
renováveis, uma vez descartados no meio ambiente, degradam-se 
mais rapidamente do que materiais poliméricos.

De acordo com Poverenov et al. (2014), o revestimento é geral-
mente utilizado em frutas frescas para diminuir a sua deterioração e 
prolongar a sua vida útil. Neste estudo foi testado o amido extraído 
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do endocarpo da manga (Mangifera indica L.) um subproduto das 
indústrias de processamento, que pode se tornar matéria-prima para 
beneficiamento e aplicação em revestimentos e assim a utilização 
de novas fontes tecnológicas (CAVALCANTI, 2011).

Além disso, o amido pode ser um carreador de aditivos 
funcionais que se caracterizam por serem misturas complexas 
de compostos orgânicos e que são utilizados como antioxidantes 
para o controle de crescimento de microrganismos (BAKKALI et 
al., 2008). Também melhora a aparência, a resistência mecânica e 
realizam a difusividade dos agentes antimicrobianos na superfície 
dos alimentos. Os revestimentos reduzem a transpiração e a perda 
de peso das frutas (MURMU; MISHRA, 2016), e o óleo essen-
cial aprimora essa característica, devido seu caráter hidrofóbico 
(FUCINOS et al., 2017). 

Nessa perspectiva, a aplicação de óleos essenciais como 
ingredientes funcionais em formulações alimentares ou ainda 
em formulações sanitizantes, tem despertado grande interesse 
no setor industrial (SCHERER et al., 2009). Dentre os agentes 
antimicrobianos que podem ser utilizados, destaca-se o óleo 
do capim de citronela (Cymbopogon nardus), uma planta muito 
utilizada na Indonésia como chá calmante e digestivo. Seu óleo 
essencial apresenta ação bactericida e fungicida (OOTANI et 
al., 2011; CASTRO et al., 2010). Essa importância é atribuída à 
presença de dois monoterpenos, o citronelal e geraniol, os quais 
atuam na defesa da planta e inibem o crescimento principalmente 
de fungos (CASTRO et al., 2007).

Diante do exposto, verifica-se a necessidade da realização 
de novas pesquisas para a conservação de frutas, com intuito de 
minimizar as perdas pós-colheitas. Portanto, o presente artigo teve 
por objetivo desenvolver e aplicar o revestimento biodegradável 
à base de amido extraído do endocarpo da manga, com adição de 
óleo essencial de citronela, visando manter as características físi-
co-químicas e prolongar a vida útil pós-colheita do mamão em 
temperatura ambiente.
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2. MATERIAL E MÉTODOS   

2.1. SELEÇÃO DOS FRUTOS 

Os mamões utilizados foram colhidos de um produtor local 
da cidade de Guanambi-Bahia, e transportados em caixas de plástico 
previamente lavadas e sanitizadas. Os frutos selecionados apresen-
tavam ausência de injúrias mecânicas e coloração da casca em nível 
1 (verde com traços amarelos) de acordo a escala da classificação 
brasileira de mamão (CQH, 2003), com tamanhos uniformes, livre 
de infecções e defeitos físicos.  

Os frutos foram transportados até os Laboratórios de Bro-
matologia e Microbiologia de Alimentos do IF Baiano, campus 
Guanambi-Bahia, onde foram lavados e posteriormente sanitizados 
com hipoclorito de sódio a 150 mg.L-1, por cinco minutos, e poste-
riormente secados à temperatura ambiente. 

2.2. OBTENÇÃO DO AMIDO   

Para a obtenção do amido foi utilizado o método descrito por 
Adebowale et al. (2005) em que os endocarpos foram submersos 
em solução de bissulfito de sódio a 1% com água refrigerada a 5 °C, 
deixados em repouso, triturados e peneirados. Posteriormente, a 
suspensão obtida foi decantada por 24 horas, e o decantado foi lavado 
por três vezes.  

2.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO AMIDO  

Para a caracterização do amido obtido foram realizadas as 
análises físico-químicas de umidade, cinzas, pH, lipídios e proteínas 
segundo a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 
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2.4. APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO 

Inicialmente, foi realizado um pré-teste para verificar qual a 
porcentagem de amido que seria utilizada na fabricação do reves-
timento adicionado de óleo essencial. 

Os frutos foram então divididos em quatro tratamentos (T1, 
T2, T3, T4), em que o T1 foi denominado de tratamento controle, 
ou seja, o fruto sem revestimento. Os demais tratamentos foram os 
frutos com aplicação de revestimento à base de amido extraído do 
endocarpo da fruta da manga com concentrações de 2%, 4% e 6%, 
respectivamente. 

Para o preparo do revestimento, as diferentes porcentagens 
de amido foram diluídas em água destilada morna, com adição de 
6% de glicerol.  

As amostras de mamão foram submersas nas soluções poli-
méricas durante cerca de cinco segundos até a aderência do revesti-
mento em toda sua superfície. Antes da armazenagem, as amostras 
ficaram por mais três horas para drenar o excesso de solução e 
para secá-las brandamente, e, posteriormente foram armazenadas 
a temperatura ambiente. 

O revestimento mais eficaz por ter tido os melhores resul-
tados no pré-teste foi o fabricado com 6% de amido extraído do 
endocarpo da manga. 

Após o pré-teste, foi formulado o revestimento adicionado 
de distintas concentrações de óleo essencial de citronela resultando 
em outros quatro tratamentos (C1, C2, C3 e C4). No Tratamento 
C1, os frutos foram revestidos com 6% de amido, e nos outros tra-
tamentos, os frutos foram revestidos com 6% de amido e adicionado 
de óleo essencial de citronela nas concentrações de 0,1, 0,2 e 0,3%. 
Todos os tratamentos, além do amido e do óleo essencial de citro-
nela também tinham em sua formulação 6% de glicerol, conforme 
descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Formulações dos revestimentos com amido extraído do caroço da 
manga, Glicerol e óleo essencial de citronela

Tratamento Amido do endocar-
po da manga (%) 

Óleo essencial 
de citronela (%)  Glicerol (%) 

C1 6 - 6 
C2 6 0,1 6 
C3 6 0,2 6 
C4 6 0,3 6 

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Para a adição do óleo essencial, o revestimento foi aquecido a 
uma temperatura de 70 °C, sob agitação ininterrupta, e em seguida 
deixado em repouso à temperatura ambiente para resfriar. Após o 
resfriamento foi adicionado o óleo essencial de citronela nas con-
centrações de 0,1, 0,2 e 0,3%. 

Após o resfriamento das suspensões, em temperatura 
ambiente, os revestimentos foram aplicados pela imersão dos 
frutos durante 30 segundos para a total adesão em toda a super-
fície. Após a imersão, o excesso de material do revestimento foi 
drenado dos frutos e em seguida, foram deixados em repouso para 
solidificar a película. Posteriormente, os frutos foram colocados em 
bandejas de polietileno e armazenados em câmara de refrigeração 
à temperatura de 25 °C.  

2.5. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS   

Após 5, 10 e 15 dias armazenados os frutos revestidos foram 
avaliados, em duplicata, para os parâmetros de perda de massa, 
cor da casca, conteúdo de sólidos solúveis totais, pH e acidez total 
titulável segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 
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2.6. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Após cinco e 10 dias armazenados os frutos revestidos foram 
avaliados, em duplicata, para os parâmetros de contagem de aeróbios 
mesófilos totais e fungos filamentosos, seguindo a metodologia de 
Silva et al. (2007).  

2.7. ANÁLISES ESTATÍSTICAS

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casua-
lizado com esquema fatorial de 4x3 (4 tratamentos de revestimentos 
e 3 períodos de armazenamento).  

Os dados físico-químicos obtidos foram interpretados por 
análise de variância (Anova) a 5% de probabilidade e regressão. As 
médias dos tratamentos foram comparadas utilizando o teste de 
Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, com auxílio do software 
Minitab versão 17.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AMIDO

A extração do amido do endocarpo da manga obteve um 
rendimento médio de 14,5% em peso da amêndoa. O amido foi 
encontrado porque é a reserva mais abundante de carboidratos 
nas plantas como nas sementes, em frutos, tubérculos e raízes 
( JOBLING et al., 2004).

Na Tabela 2 são descritos os resultados da quantidade de amido 
obtido a partir da extração do endocarpo da manga e o rendimento 
em porcentagem.
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Tabela 2 – Rendimento da extração do amido do endocarpo da manga, realizado 
em duas extrações expresso em gramas e em porcentagem

Item 1ª extração 2ª extração
Peso do endocarpo (g) 3.270,00 2.250,00

Amido (g) 470,00 330,00
Rendimento (%) 14,37 14,67

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Quanto à caracterização do amido extraído do endocarpo 
da manga, a Tabela 3 mostra a composição química em relação aos 
parâmetros, umidade, cinzas, lipídeos e proteínas.

Tabela 3 – Composição química do amido extraído do endocarpo da manga, 
expresso em porcentagem

Parâmetros Resultados (%)
Umidade 10,1

Cinzas 0,09
Lipídeos 4,2
Proteínas 2,61

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Segundo Caballero et al. (2015) os amidos contêm entre 18% 
a 30% de amilose e de 70% a 82% de amilopectina, além de quan-
tidades menores de outros constituintes, como lipídeos, proteínas 
e minerais. A composição do amido varia de acordo com a origem 
botânica e método de extração. 

O amido do endocarpo da manga apresentou teor de umidade 
de 10,1% conforme demonstrado na Tabela 3, valor este muito pró-
ximo ao encontrado por Silva et al. (2013) que foi de 10,14% para 
o amido extraído do endocarpo da manga Tommy Atkins. Esses 
resultados diferiram de Cavalcanti et al. (2011) que encontraram 
um valor de 13,6%. O teor de umidade encontrado neste trabalho 
está dentro dos padrões estabelecidos pela legislação específica.
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O teor encontrado para proteína foi de 2,61%, para lipídios de 
4,2% e para cinzas de 0,09%, conforme Tabela 3. Valores diferentes 
deste estudo foram encontrados por Tesfaye et al. (2018), que em 
sua pesquisa com extração de amido a partir de sementes de manga, 
obtiveram um teor de umidade do amido igual a 5,68% e para teor 
de cinzas 1,54%, número inferior e superior ao desta pesquisa, 
respectivamente. Ainda segundo os autores, o teor de umidade 
abaixo de 14% é desejável, uma vez que contribuirá para redução 
do crescimento microbiano, impedindo a degradação do amido e 
aumento de vida útil do amido armazenado. 

3.2. REVESTIMENTO 

Perda de massa 

Na Tabela 4 são apresentadas as médias obtidas para a perda 
de massa (%) dos mamões revestidos com 6% de amido extraído do 
endocarpo da manga adicionado de diferentes porcentagens de óleo 
essencial de citronela.

Tabela 4 – Médias de perda de massa (%) em mamões revestidos com 6% de 
amido extraído do endocarpo da manga adicionado de diferentes concentrações 
de óleo essencial de citronela e armazenados sob temperatura ambiente (25 °C) 
e umidade relativa de 57%

Parâmetro
Tratamentos

C1 C2 C3 C4
Perda de massa (%) 6,75a 7,58a 7,77a 7,73a

C1: Tratamento controle; C2: fruto revestido com solução a base de amido na 
concentração de 0,1%; C3: concentração de 0,2%; C4: concentração de 0,3%. 
Médias com letras distintas na mesma linha apresentam diferença estatística 
entre si (P<0,05)
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019. 
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A partir dos resultados obtidos no pré-teste realizou-se um novo 
experimento utilizando o revestimento com 6% de amido adicionado 
de diferentes concentrações de óleo essencial de citronela. 

Em valores absolutos, o tratamento C3 foi o que apresentou 
maior média em função do tempo. Observa-se que não houve dife-
rença significativa (p<0,05) entre os resultados, o que mostra é que 
o revestimento de amido adicionado de concentrações diferentes 
de citronela atuou no parâmetro perda de massa com o passar do 
tempo. Resultados semelhantes foram encontrados por Guerra et 
al. (2015) ao estudarem frutos de tomates- cereja revestidos com 
quitosana e óleo essencial de M. piperita (MPEO) ou óleo essencial 
de M. villosa Huds (MVEO), apresentaram comparativamente menor 
perda de peso, provavelmente devido à barreira provocada pela 
natureza hidrofóbica dos óleos essenciais.

De acordo com Chitarra e Chitarra (2005) perdas de massa 
com valores em até 10% são aceitáveis para frutas e hortaliças, pois 
não compromete a aparência do produto. O provável fator que 
contribui para a perda de massa do presente trabalho relaciona-se 
com a baixa umidade relativa da região (57%), em que o ideal para 
esse parâmetro é por volta de 90% de umidade. Além disso, essa 
perda de água faz com que o fruto se apresente murcho e diminua 
a sua aceitação no mercado (PAREEK, 2016).

Sólidos solúveis

A Tabela 5 mostra as médias obtidas para sólidos solúveis (%) 
dos mamões revestidos com 6% de amido extraído do endocarpo 
da manga adicionado de diferentes porcentagens de óleo essencial 
de citronela.
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Tabela 5 – Médias dos sólidos solúveis (%) em mamões revestidos com 6% de 
amido extraído do endocarpo da manga adicionado de óleo essencial de citronela 
e armazenados sob temperatura ambiente (25 °C) e umidade relativa de 57%

Parâmetro
Tratamentos

C1 C2 C3 C4
Sólidos solúveis (%) 9,31a 9,26a 9,17a 9,08a

C1: Tratamento controle; C2: fruto revestido com solução a base de amido na 
concentração de 0,1%; C3: concentração de 0,2%; C4: concentração de 0,3%. 
Médias com letras distintas na mesma linha apresentam diferença estatística 
entre si (P<0,05)
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Os resultados das médias finais dos valores de sólidos solúveis 
dos frutos avaliados não apresentaram diferenças significativas entre 
si (p>0,05) (Tabela 5), comparando o tratamento controle com os 
tratamentos com revestimentos.

A Figura 1 mostra a curva e equação de regressão para o 
parâmetro sólidos solúveis (%) dos mamões revestidos com 6% de 
amido extraído do endocarpo da manga adicionado de diferentes 
porcentagens de óleo essencial de citronela.



238

AURELUCI ALVES DE AQUINO - CARLITO JOSÉ BARROS FILHO - LINDOMAR SANTANA ARANHA
MAYANA ABREU PEREIRA - PAULO EMÍLIO RODRIGUES DONATO (ORG.)

Figura 1 – Curva e equação de regressão para o parâmetro sólidos solúveis (%) 
em mamões revestidos com 6% de amido extraído do endocarpo da manga com 
diferentes concentrações de óleo essencial de citronela com 10 dias de armaze-
namento sob temperatura ambiente (25 °C) e umidade relativa de 57%

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Os valores de sólidos solúveis em relação ao tempo nas amos-
tras analisadas tiveram uma linha com tendência ascendente em todos 
os dias de armazenamento avaliados (Figura 1). Galo et al. (2014) 
ao avaliarem o efeito do revestimento de quitosana em mamões, 
verificaram um aumento no teor de sólidos solúveis dos frutos 
revestidos com o tratamento controle. Ao contrário, Tahir et al. 
(2020), ao estudarem o efeito de revestimento comestível na quali-
dade pós-colheita de amoras, verificaram que as amostras controles 
apresentaram maior teor de sólidos solúveis quando comparadas 
com as que não foram submetidas ao tratamento.

Observa-se que com o amadurecimento do fruto há o acúmulo 
de açúcares, fazendo com que haja um aumento no teor de sólidos 
solúveis. De acordo Medeiros et al. (2012), esse aumento é normal 
devido à degradação de polissacarídeos e a perda de água, resultando 
na concentração. Chitarra e Chitarra (2005) e Pimentel et al. (2011) 
citam uma faixa de variação de até 25°Brix. 
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pH

A Tabela 6 mostra as médias obtidas para pH dos mamões 
revestidos com 6% de amido extraído do endocarpo da manga adi-
cionado de diferentes porcentagens de óleo essencial de citronela.

Tabela 6 – Médias de pH em mamões revestidos com 6% de amido extraído do 
endocarpo da manga adicionado de óleo essencial de citronela e armazenados 
sob temperatura ambiente (25 °C) e umidade relativa de 57%

Parâmetro
Tratamentos

C1 C2 C3 C4
pH 6,30a 6,83a 7,45a 6,49a

C1: Tratamento controle; C2: fruto revestido com solução a base de amido na 
concentração de 0,1%; C3: concentração de 0,2%; C4: concentração de 0,3%. 
Médias com letras distintas na mesma linha apresentam diferença estatística 
entre si (P<0,05)
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019 

Observa-se que não houve diferença significativa (p<0,05) 
para o parâmetro pH entre os tratamentos, o que mostra que as 
diferentes concentrações de citronela atuaram na redução da ativi-
dade metabólica dos mamões (Tabela 6). Os resultados apresentaram 
comportamento exponencial crescente a partir do segundo dia de 
armazenamento (Figura 2).
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Figura 2 – Curva e equação de regressão para o parâmetro pH (%) em mamões 
revestidos com 6% de amido extraído do endocarpo da manga com diferentes 
concentrações de óleo essencial de citronela com 10 dias de armazenamento sob 
temperatura ambiente (25 °C) e umidade relativa de 57%

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Observa-se na Figura 2, que para todos os tratamentos, o pH 
final foi bem próximo do inicial. Assim como nesta pesquisa, Castri-
cini (2009) obteve resultados com variação relativamente pequena 
de pH em frutos de manga cv. ‘Golden’ utilizando revestimentos 
comestíveis com fécula de mandioca. Em contrapartida, Tanir et al. 
(2020), em seu estudo com aplicação de revestimento comestível em 
amoras, concluíram que as amostras sem revestimento, obtiveram 
pH mais alto em relação às amostras revestidas.  

Segundo Chitarra e Chitarra (2005) as mudanças na con-
centração dos ácidos orgânicos no período de desenvolvimento 
de frutos diferem conforme a espécie, em alguns casos levando ao 
aumento em outros à diminuição. De acordo com Ferreira, Molina 
e Pelissari (2020) a diminuição do pH em frutos, pode ser explicado 
pelo início da senescência, em que processos metabólicos se inten-
sificam, e como consequência há a conversão de amido em ácido, 
elevando assim o pH. 
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Acidez titulável

A Tabela 7 mostra as médias obtidas para acidez titulável (%) 
dos mamões revestidos com 6% de amido adicionado de diferentes 
porcentagens de óleo essencial de citronela.

Tabela 7 – Médias para acidez titulável (%) em mamões revestidos com 6% de 
amido adicionado de óleo essencial de citronela e armazenados sob temperatura 
ambiente (25 °C) e umidade relativa de 60% 

Parâmetro
Tratamentos

C1 C2 C3 C4
Acidez titulável (%) 2,34a 2,62a 2,65a 3,79a

C1: Tratamento controle; C2: fruto revestido com solução a base de amido na 
concentração de 0,1%; C3: concentração de 0,2%; C4: concentração de 0,3%. 
Médias com letras distintas na mesma linha apresentam diferença estatística 
entre si (P<0,05)
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Os resultados das médias finais dos valores de acidez titulável 
dos frutos avaliados, não apresentaram diferenças significativas entre 
si (p>0,05) (Tabela 7), comparando o tratamento controle com os 
tratamentos com revestimentos.

A variável acidez titulável (AT) apresentou pequena variação 
nos frutos revestidos com óleo essencial, sendo o tratamento C4 o 
de maior valor absoluto.

A Figura 3 mostra a curva e equação de regressão para o 
parâmetro de acidez titulável (%) dos mamões revestidos com 6% 
de amido adicionado de diferentes porcentagens de óleo essencial 
de citronela.
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Figura 3 – Curva e equação de regressão para o parâmetro acidez titulável (%) 
em mamões revestidos com 6% de amido extraído do endocarpo da manga com 
diferentes concentrações de óleo essencial de citronela com 10 dias de armaze-
namento sob temperatura ambiente (25 °C) e umidade relativa de 57%

Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

Analisando o comportamento da AT nos dias de armazena-
mento avaliados, verificou-se que os menores valores de AT foram 
obtidos próximo aos quatro dias (Figura 3), isso se explica porque 
com o avanço do amadurecimento das frutas, ocorre a redução 
desse parâmetro, pois de acordo com Chitarra e Chitarra (2005), a 
acidez de frutas decresce com a aceleração do amadurecimento em 
decorrência de redução no processo respiratório, com consequente 
aumento no pH.

Resultados semelhantes foram relatados por Araújo et al. 
(2018) que ao estudarem sobre revestimento comestível de amido 
de mandioca com quitosana, óleo essencial e romã em tomates 
italianos, observaram que amostras sem revestimento obtiveram 
redução da acidez titulável, comparadas as amostras que foram 
submetidas ao tratamento.

Após esse período, houve aumento significativo dos valores, o 
que permite afirmar que o revestimento adicionado de óleo essencial 
de citronela inibiu o avanço da maturação dos frutos. 
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3.4. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Aeróbios mesófilos totais

A Tabela 8 mostra as médias das análises microbiológicas, 
para a contagem de bactérias aeróbias mesófilas totais, obtidas dos 
tratamentos com 6% de amido extraído do endocarpo da manga 
adicionado de diferentes porcentagens de óleo essencial de citronela.

Tabela 8 – Resultados das análises microbiológicas para aeróbios mesófilos totais 
em mamões revestidos com concentração de amido extraído do endocarpo da 
manga a 6% e adição de diferentes concentrações de óleo essencial de citronela

Tratamento
Aeróbios mesófilos totais (UFC/g)

Dia 0 Dia 5
C1 <10 >2,5x101

C2 2,5x102 <10
C3 <10 1,6x103

C4 <10 4,3x102

C1: Tratamento controle; C2: fruto revestido com solução a base de amido (6%) 
na concentração de 0,1% de óleo essencial de citronela; C3: concentração de 
0,2% de óleo essencial de citronela; C4: concentração de 0,3% de óleo essencial 
de citronela. Est: estimado. UFC/g: Unidades Formadoras de Colônia por grama
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019. 

Segundo Franco e Landgraf (2008) a contagem elevada desse 
grupo de microrganismos demonstra uso de matéria-prima conta-
minada, por isso, têm sido utilizada para verificar a carga microbiana 
existente. 

Os resultados evidenciam que a partir do primeiro dia de 
análise (tempo 0), os tratamentos C1, C3, C4, não apresentaram 
crescimento de aeróbios, demostrando as boas condições de prepa-
ração dos revestimentos e a eficiência na sanitização dos mamões. 
Porém, para o tratamento C2 as mesmas técnicas não apresentaram 
resultados semelhantes, pois este apresentou uma contagem mais 
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alta para esse grupo de microrganismos. Embora os frutos tenham 
sido lavados e sanitizados todos com os mesmos procedimentos, a 
contagem inicial encontrada nos frutos pode ser explicada por uma 
possível contaminação no momento da secagem, após a aplicação 
do revestimento.

No quinto dia de avaliação, para o tratamento C2, obtiveram-se 
resultados considerados como ausência de bactérias aeróbias mesó-
filas. Para os tratamentos C1, C3 e C4 os resultados mostraram uma 
contagem um pouco maior para esse grupo de microrganismos. Uma 
possível explicação pode ser devido à presença de danos observados 
nas superfícies dos frutos submetidos a esses tratamentos. Assim o 
óleo de citronela se mostrou eficiente quando utilizado em baixas 
concentrações para que não haja injúria na casca do fruto mos-
trando assim ser promissor agente antimicrobiano para os aeróbios 
mesófilos totais.

Corroborando com Moradi, Emamifar e Ghaderi (2019), que 
ao estudarem o efeito de revestimento comestível a base de goma 
de semente de manjericão com extrato de echinacea aplicados em 
morangos verificaram uma redução de aeróbios mesofilos totais, 
ao comparar com amostras não revestidas.

Fungos filamentosos e leveduras

A Tabela 9 mostra as médias das análises microbiológicas, para 
fungos filamentosos e leveduras, obtidas dos tratamentos com 6% 
de amido extraído do endocarpo da manga adicionado de diferentes 
porcentagens de óleo essencial de citronela.
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Tabela 9 – Resultados das análises microbiológicas para fungos filamentosos e 
leveduras em mamões revestidos com concentração de amido extraído do en-
docarpo da manga a 6% e adição de diferentes concentrações de óleo essencial 
de citronela. 

Tratamento
Fungos filamentosos e leveduras (UFC/g)

Dia 0 Dia 5
C1 <10 3x102

C2 <10 <10
C3 <10 <10
C4 <10 <10

C1: Tratamento controle; C2: fruto revestido com solução a base de amido (6%) 
na concentração de 0,1% de óleo essencial de citronela; C3: concentração de 
0,2% de óleo essencial de citronela; C4: concentração de 0,3% de óleo essencial 
de citronela. Est: estimado. UFC/g: Unidades Formadoras de Colônias por grama
Fonte: Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, 2019

A análise de quantificação de fungos filamentosos e leve-
duras é importante, pois os fungos presentes nos alimentos, além 
de deteriorá-los, causam riscos à saúde humana, por produzirem 
micotoxinas ( JAY, 2005).

Neste estudo não foi observado crescimento de fungos fila-
mentosos e leveduras para todos os tratamentos adicionados de 
diferentes porcentagens de óleos essenciais, mostrando que o óleo 
essencial de citronela foi eficiente para redução e inibição do cres-
cimento desses microrganismos. Guerra et al. (2015) ao analisarem 
revestimentos à base de quitosana e óleos essenciais de Mentha pipe-
rita, constataram a inibição do crescimento de fungos em tomates, 
assim como neste estudo.

A citronela apesar das injúrias causadas aos frutos quando 
utilizada nas concentrações mais altas, mostrou-se promissora como 
antimicrobiano contra fungos filamentosos. Comportamento similar 
foram relatados por Reyes-Avalos et al. (2016), ao estudarem figos 
revestidos à base de alginato-quitosana, apresentaram contaminação 
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por fungos em 5%, enquanto figos sem revestimento apresentaram 
87% de contaminação.

4. CONCLUSÕES

O revestimento com 6% de amido extraído do endocarpo 
da manga se mostrou eficiente ao retardar o amadurecimento dos 
mamões, aumentando a conservação e vida útil do fruto.

O revestimento adicionado de diferentes concentrações de óleo 
essencial de citronela não teve uma boa ação no controle da perda 
de massa, sendo observada menor perda de massa no tratamento C1 
e a maior perda observada no tratamento C3, ambos armazenados 
25 °C e umidade relativa de 57%.  

Em relação aos parâmetros pH, acidez titulável, sólidos solú-
veis totais dos mamões revestidos com 6% de amido e adicionado 
de diferentes concentrações de óleo essencial de citronela, não 
apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos. 

Para as análises microbiológicas o óleo essencial de citro-
nela não atuou como bom antimicrobiano em relação aos aeróbios 
mesófilos totais, entretanto impediu o crescimento de fungos fila-
mentosos e leveduras.
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