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RESUMO 
 

O processamento mínimo auxilia a comercialização das frutas por oferecer ao consumidor um 
produto já pronto para o consumo. Contudo, todas as etapas do processo apresentam riscos de 
contaminação, favorecendo o estabelecimento de microrganismos deteriorantes e patogênicos. 
Deste modo, o objetivo do trabalho foi avaliar a presença de microrganismos indicadores em 
melões (Cucumis melo L.) e melancias (Citrullus lanatus), minimamente processados, adquiridos 
em estabelecimentos comerciais de abrangência nacional e local em São Paulo/SP. As amostras 
adquiridas foram avaliadas microbiologicamente por meio da técnica do Número Mais Provável 
(NMP) e contagem de Escherichia coli. Todas apresentaram concentrações acima do permitido 
pela legislação vigente (RDC Nº12/2001 – ANVISA). As concentrações encontradas para o melão 
variaram de 5x10

2
 NMP.g-

1
 a ≥16x10

2
 NMP.g-

1
 e para as amostras de melancia obteve-se valores 

entre 3x10
2
 NMP.g-

1 
e ≥16x10

2
 NMP.g-

1
. Pelos resultados deste trabalho, pode-se concluir que os 

produtos minimamente processados comercializados em ambos os estabelecimentos mostraram-
se impróprios para o consumo, visto que apresentaram níveis de coliformes fecais (a 35°C) 
superiores aos tolerados pela legislação vigente. Com isso, mostra-se necessária a implantação de 
programas de certificação, gestão de segurança alimentar ou de boas práticas de fabricação, 
higiene e manipulação nos estabelecimentos que trabalham com produtos minimamente 
processados, os quais são oferecidos como alimentos prontos para o consumo.  
Palavras-chave: Escherichia coli. Processamento mínimo. Melancia. Melão. Contaminação. 

 

ABSTRACT 
 

The minimum processing aids the marketing of fruit to offer the consumer a product ready for 
consumption. However, all process steps have contamination risks, favoring the development of 
pathogenic and spoilage microorganisms. Thus, the aim of this study was to evaluate the presence 
of indicator microorganisms in melon (Cucumis melo L.) and watermelons (Citrullus lanatus) 
minimally processed acquired in shops nationwide and place in São Paulo/SP. The obtained 
samples were evaluated microbiologically by the technique of the Most Probable Number (MPN) 
and Escherichia coli counting. All showed above that allowed by current legislation concentrations 
(RDC 12/2001 - ANVISA). The concentrations found for melon ranged from 5x10

2
 MPN.g

-1
 to 

≥16x10
2
 MPN.g

-1
 and for watermelon samples gave values between 3x10

2
 MPN.g

-1
 and ≥16x10

2
 

MPN.g
-1

. Through the results of this work can be concluded that the minimally processed products 
sold in both establishments proved to be unfit for consumption, as presented levels of fecal coliform 
bacteria (35°C) higher than those tolerated by law. Thus, it is shown necessary to introduce 
certification programs, food safety management or good manufacturing practices, hygiene and 
handling in establishments working with minimally processed products, which are offered as food 
ready for consumption. 
Key words:  Escherichia coli. Minimally processed. Watermelon. Melon. Contamination. 

                                                 
1
 Discente em Engenharia Agronômica, Faculdade Integral Cantareira, Rua Marcos Arruda ,729, CEP 03020-

000, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: monik.guerra@yahoo.com.br. 
2
 Bióloga, Mestre em Ciências de Alimentos, Professora da Faculdade Integral Cantareira, Rua Marcos 

Arruda, 729, CEP 03020-000, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: sbcamilo2000@yahoo.com.br. 
3
 Engenheira Agrônoma, Doutora em Ciências, Professora da Faculdade Integral Cantareira, Rua Marcos 

Arruda, 729, CEP 03020-000, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: patriciapmp@gmail.com 



Estudo da correlação entre o volume de leite produzido pelos 
produtores da região do Vale do Paraíba e o aumento da contagem de 
células somáticas e contagem bacteriana total no leite. 

Monique Guerra ; Simone Bragantini Camilo ; 
Patrícia Maria Pinto 

 

Revista Eletrônica Thesis, São Paulo, ano XIV, n. 28, p.72-88, 2° semestre, 2017.        ISSN 1806-762X 

73 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os alimentos possuem a finalidade de fornecer ao indivíduo que os 

consome a energia necessária para o desenvolvimento e a manutenção dos 

tecidos, órgãos e metabolismo. Sua composição química é dada pela 

porcentagem de carboidratos, proteínas, gorduras, sais minerais e água (GAVA; 

SILVA; FRIAS, 2008).  

Dessa forma, o alimento é considerado um recinto ecológico completo e 

dinâmico, composto por diversos microambientes complexos (SOUZA et al., 

2005), os quais podem favorecer o estabelecimento e o desenvolvimento de 

microrganismos. 

A técnica do processamento mínimo é composta por diversas etapas que 

compreendem a colheita, transporte, recepção, lavagem, sanificação e preparo de 

frutas e hortaliças, além de embalagens e armazenamento, até chegar ao 

consumidor (DAL’MOLIN et al., 2013).  

Contudo, todas essas etapas apresentam riscos de contaminação, pois o 

processamento causa descompartimentalização celular, provocando modificações 

fisiológicas e bioquímicas. Além disso, o descascamento e o corte podem 

favorecer o estabelecimento de microrganismos deteriorantes e patogênicos 

(ROMANICHEN et al., 2010). 

Segundo a FAO (2009), a perda de alimentos é a redução não intencional 

de alimentos disponíveis para o consumo humano, resultado de ineficiências na 

cadeia de produção e de abastecimento, tais como falta de tecnologia, 

infraestrutura e logística deficientes, entre outros.  

Essas perdas ocorrem em toda a cadeia de produção, principalmente, 

durante a pós-colheita e no processamento. Contudo, o desperdício de alimentos 

se refere ao descarte intencional de itens próprios para alimentação, 

particularmente, pelos varejistas e consumidores, ocorrendo devido ao 

comportamento inadequado dos comerciantes e indivíduos. 
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Neste âmbito, tem-se o processamento mínimo de frutas e hortaliças que 

aparece como alternativa para minimizar tais problemas, pois consiste no 

beneficiamento mínimo de um alimento, cujo produto final apresentará 

características físicas, químicas e organolépticas semelhantes ao produto fresco e 

pronto para o consumo (GAVA; SILVA; FRIAS, 2008).  

Toda a perda que ocorre durante o processamento, devido à retirada de 

partes não comestíveis, geralmente é revertida em subprodutos utilizados em 

compostagem, usada na produção de novas frutas e hortaliças. 

No Brasil, esta técnica foi introduzida nos anos 1990 e obteve grande 

aceitação devido às mudanças alimentares e sociais que vem ocorrendo na rotina 

do consumidor, além da nova estrutura familiar, cada vez menor (ALVARENGA et 

al., 2011). Esse tipo de produto obteve grande aceitação pelos consumidores por 

atender adequadamente aos requisitos contemporâneos e de sustentabilidade, 

praticidade e segurança (CENCI et al., 2006). 

Todavia, como a técnica de processamento mínimo ainda é recente na 

indústria alimentícia brasileira, muitas vezes, os procedimentos operacionais, 

como lavagem, sanitização, corte e embalagem não ocorrem em ambientes 

adequados, prejudicando a qualidade final do produto.  

Os problemas se agravam ainda mais, vez que os produtos minimamente 

processados criam ambientes favoráveis para o desenvolvimento microbiano 

devido à superfície que fica exposta e aos sucos e substratos intracelulares que 

aparecem após o processamento. Os microrganismos mais frequentes em 

produtos minimamente processados são do gênero Flavobacteria, Pseudomonas, 

Lactobacillus, Actinobacter e Coliformes (VASCONCELOS, 2005). 

A principal fonte de contaminação microbiológica em frutas e hortaliças 

provém do campo, como uso inadequado do esterco, água de irrigação 

contaminada e mãos de manipuladores não higienizadas adequadamente (CENCI 

et al., 2006). Caso os frutos não passem por etapas de limpeza adequadas, a 

contaminação permanece até a etapa final – o mercado consumidor. 
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Para avaliação das condições higiênico-sanitárias em que os alimentos 

foram processados, é utilizada a avaliação de microrganismos indicadores devido 

à sua origem, procedência e características próprias. Os microrganismos 

indicadores, juntamente com os patogênicos, estão incluídos no grupo de 

microrganismos contaminantes, já que podem representar perigo potencial à 

qualidade do alimento ou à saúde do consumidor (GAVA; SILVA; FRIAS, 2008). 

São exemplos as bactérias do grupo coliforme, coliformes de origem fecal 

(Escherichia coli), os bolores e as leveduras (GAVA; SILVA; FRIAS, 2008).  

A Escherichia coli é um membro das Enterobacteriaceae e, logo, um 

bacilo Gram-negativo facultativo anaeróbico, associado às fezes de animais de 

sangue quente.  

Além disso, é considerado um coliforme por ser bactéria fermentadora de 

lactose (CAMPBELL-PLATT, 2015). Este microrganismo faz parte da flora natural 

do trato digestório dos indivíduos e apesar de a maioria das cepas de E.coli serem 

inofensivas, algumas têm potencial para causar graves doenças transmitidas por 

alimentos. A contaminação por E.coli pode se dar pelo consumo de alimentos que 

foram processados e tiveram algum tipo de contaminação fecal (ALVES, 2012). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da 

Saúde, responsável pela fiscalização das práticas que envolvem alimentos, ainda 

não dispõe de normas específicas para produtos minimamente processados.  

A normativa em vigor da ANVISA, Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) n° 12, de 2 de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), estabelece limites para a 

contagem de 5x102 NMP.g-1 de coliformes fecais para frutas congeladas para 

consumo direto, frescas, in natura, preparadas, sanificadas ou refrigeradas, em 

que os minimamente processados se enquadram. Portanto, é fundamental que 

esses produtos sejam seguros para o consumidor. 

Deste modo, o objetivo do trabalho foi avaliar a presença de 

microrganismos indicadores em melões (Cucumis melo L.) e melancias (Citrullus 
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lanatus) minimamente processados, adquiridos em estabelecimentos comerciais 

de abrangência nacional e local, no município de São Paulo, SP. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido em São Paulo/SP, onde foram adquiridas 

amostras de melão e melancia minimamente processados em estabelecimentos 

comerciais de abrangência nacional e local, no período de agosto a outubro de 

2015.  

Foram analisadas 4 amostras de cada espécie de fruto minimamente 

processado, representadas por bandejas e potes comercializados nos 2 tipos de 

estabelecimentos, respectivamente, totalizando 4 amostras (bandejas e potes) por 

espécie.  

As amostras de melão e melancia processadas e adquiridas em 

estabelecimento de abrangência nacional estavam acondicionadas em bandejas 

de poliestireno expandido, cobertos com filme polivinilcloreto (PVC), cortados em 

fatias. Todas as amostras estavam armazenadas em balcões refrigerados nos 

supermercados (Figura 1). 
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A B 

 

Figura 1. Amostras de melão (A) e melancia (B) minimamente 

processadas, adquiridas em estabelecimento de abrangência nacional, 

acondicionadas em bandejas de poliestireno expandido, cobertos com 

filme polivinilcloreto (PVC) e cortados em fatias. 

 

Já as amostras de melão e de melancia processadas e adquiridas em 

estabelecimento de abrangência local estavam acondicionadas em potes de 

tereftalato de polietileno (PET) transparentes, com tampa, e cortadas em cubos 

(Figura 2).  

 

 

A B 
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Figura 2. Amostras de melão (A) e melancia (B) minimamente 

processadas, adquiridas em estabelecimento de abrangência local, 

acondicionadas em potes de tereftalato de polietileno (PET) transparentes, 

com tampa, e cortadas em cubos. 

 

Após a coleta, as amostras foram transportadas até o laboratório de 

Microbiologia do Centro de Apoio Tecnológico Cantareira (CEATEC), da 

Faculdade Integral Cantareira, localizada em São Paulo/SP. Em seguida, as 

amostras foram trituradas e homogeneizadas em liquidificador doméstico, para 

serem analisadas microbiologicamente. 

Foi aplicada, então, a técnica de tubos múltiplos para contagem de 

coliformes totais e fecais, de acordo com o método do Número Mais Provável 

(NMP.g-1).  

O teste presuntivo foi realizado com inoculação de alíquotas da amostra 

em três séries de cinco tubos, contendo tubo de Durhan invertido e meio de 

cultura caldo Lauryl Sulfato Triptose dentro de cada um deles.  

A alíquota inoculada corresponde a 10 ml da amostra na primeira série, 

1,0 ml da amostra na segunda série e na terceira série 0,1mL.  As amostras foram 

incubadas em estufa a 35°C, por 48 horas.  

Aqueles que apresentaram turvação e formação de gás foram 

considerados tubos positivos para coliformes a 35°C. Após a aplicação e leitura 

das amostras, foram feitos os cálculos do número de coliformes totais utilizando-

se a tabela do NMP.g-1 de amostra. Em seguida, uma alíquota das repetições de 

cada amostra positiva foi transferida em placa com Ágar MacConkey (MC) para 

confirmação da presença de coliformes fecais nas amostras. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, 

composto por dois tratamentos (estabelecimento de abrangência nacional e local) 

e duas espécies (melão e melancia), com quatro repetições.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas amostras de melão adquiridas em estabelecimento de abrangência 

nacional, foram identificados resultados para coliformes totais e fecais (a 35ºC) 

entre 5x102 NMP.g-1 a 16x102 NMP.g-1(Tabela 1). Já nas mostras do 

estabelecimento de abrangência local, os resultados obtidos foram de 16x102 

NMP.g-1 ou mais (Tabela 2).  

Esses resultados encontram-se acima do estabelecido pela legislação 

nacional, conforme a RDC 12/2001 da ANVISA, indicando que estão impróprios 

para o consumo. Os resultados se mostram parecidos aos obtidos por Souza et al. 

(2005) e Smanioto et al. (2009).  

Souza et al. (2005) identificaram contagem de coliformes totais (a 35°C) 

entre 4 x102 NMP.g-1 a 2,4 x106 NMP.g-1 e coliformes fecais de <3 x102 NMP.g-1 a 

1,5 x106 NMP.g-1 para amostras de melões minimamente processados 

comercializados em supermercados de Fortaleza.  

E Smanioto et al. (2009), ao avaliarem a qualidade microbiológica de 

frutas e hortaliças minimamente processadas, obtiveram, para melões e kiwis 

minimamente processados, valores de coliformes totais a 35ºC superiores a 11 

x102NMP.g-1 , também acima da legislação vigente. 

 

Tabela 1. Contagem de coliformes totais e fecais a 35°C (NMP.g-1) em melões 

minimamente processados, adquiridos em estabelecimentos comerciais de 

abrangência nacional, comparada à legislação vigente (RDC 12/2001-

ANVISA/MS). 

Amostras 

Contagem de coliformes totais e fecais a 35°C (NMP.g-1) 

Estabelecimento de abrangência 

Nacional 

Limite permitido pela 

RDC 12/2001-ANVISA 

1 16 x102 5 x102 

2 9 x102 5 x102 
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3 5 x102 5 x102 

4 16 x102 5 x102 

 

 

 

Tabela 2. Contagem de coliformes totais e fecais a 35°C (NMP.g-1) em melões 

minimamente processados, adquiridos em estabelecimentos comerciais de 

abrangência local, comparada à legislação vigente (RDC 12/2001-ANVISA/MS). 

Amostras 

Contagem de coliformes totais e fecais a 35°C (NMP.g-1) 

Estabelecimento de abrangência 

Local 

Limite permitido pela 

RDC 12/2001-ANVISA 

1 ≥16 x102 5 x102 

2 ≥16 x102 5 x102 

3 16 x102 5 x102 

4 16 x102 5 x102 

 

Em relação às melancias adquiridas no estabelecimento de abrangência 

nacional, a contagem variou de 5 x102 NMP.g-1 a ≥16 x102 NMP.g-1(Tabela 3). Já 

nas amostras adquiridas em estabelecimentos locais, os valores variaram de 

3x102 NMP.g-1 a ≥16 x102 NMP.g-1, sendo que apenas uma amostra obteve 

contagem abaixo do valor permitido pela legislação brasileira (Tabela 4).  

Dal’Molin et al. (2013), ao analisarem melancias minimamente 

processadas comercializadas na região de Cuiabá-MT, no dia da coleta e na data 

de vencimento, obtiveram valores inferiores e dentro do tolerável pela legislação 

vigente. 

Na data da coleta, os frutos apresentaram concentração de coliformes 

fecais a 35º C de 0,338 x102 NMP.g-1 e no dia do vencimento 0,238 x102 NMP.g-1. 

Contudo, Paula et al. (2009), ao analisarem melancias minimamente 

processadas comercializadas em Lavras-MG, identificaram amostras com 

concentrações de coliformes totais de até 7,03 x102 NMP.g-1. Os mesmos autores 
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obtiveram valores também superiores ao permitidos pela RCD 12/2001 da 

ANVISA ao avaliarem abóbora e moranga minimamente processadas e também 

comercializadas em Lavras, MG. 

 

 

Tabela 3. Contagem de coliformes totais e fecais a 35°C (NMP.g-1) em melancias 

minimamente processadas, adquiridas em estabelecimentos comerciais de 

abrangência nacional, comparada à legislação vigente (RDC 12/2001-

ANVISA/MS). 

Amostras 

Contagem de coliformes totais e fecais a 35°C (NMP.g-1) 

Estabelecimento de abrangência 

Nacional 

Limite permitido pela 

RDC 12/2001-ANVISA 

1 5 x102 5 x102 

2 ≥16 x102 5 x102 

3 ≥16 x102 5 x102 

4 5 x102 5 x102 

 

 

 

Tabela 4. Contagem de coliformes totais e fecais a 35°C (NMP.g-1) em melancias 

minimamente processadas, adquiridas em estabelecimentos comerciais de 

abrangência local, comparada à legislação vigente (RDC 12/2001-ANVISA/MS). 

Amostras 

Contagem de coliformes totais e fecais a 35°C (NMP.g-1) 

Estabelecimento de abrangência 

Local 

Limite permitido pela 

RDC 12/2001-ANVISA 

1 ≥16 x102 5 x102 

2 ≥16 x102 5 x102 

3 ≥16 x102 5 x102 

4 3 x102 5 x102 
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Nas avaliações feitas com Agar McConkey, foi identificado o crescimento 

de Escherichia coli em todas as amostras, comprovando, assim, a presença desta 

bactéria.  

A contagem de E. coli é utilizada como indicador de contaminação fecal 

recente ou de condições higiênico-sanitárias insatisfatórias de processamento de 

alimentos. Portanto, quando presentes em um alimento, podem fornecer 

informações sobre a ocorrência de contaminação de origem fecal e sobre a 

provável presença de patógenos.  

Nas Figuras de 3 a 6, podem ser observadas as placas de petri com meio 

de cultura e o crescimento da bactéria E. coli. 
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Figura 3. Amostras de melão minimamente processadas, 

adquiridas em estabelecimentos comerciais de abrangência 

nacional e analisados quanto à incidência de Escherichia coli. 

 

 

 

Figura 4. Amostras de melão minimamente processadas, adquiridas em 

estabelecimentos comerciais de abrangência local e analisadas quanto à 

incidência de Escherichia coli. 
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Figura 5. Amostras de melancia minimamente processadas, 

adquiridas em estabelecimentos comerciais de abrangência nacional 

e analisados quanto à incidência de Escherichia coli. 
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Figura 6. Amostras de melancia minimamente processadas, adquiridas em 

estabelecimentos comerciais de abrangência local e analisadas quanto à 

incidência de Escherichia coli. 

 

 

Dos resultados obtidos, os que apresentaram resultados mais elevados 

foram as amostras obtidas no estabelecimento de abrangência local que, em sua 

maioria, mostram valores superiores de coliformes totais e fecais quando 

comparados com as amostras do estabelecimento de abrangência nacional.  

Tal resultado indica que a infraestrutura do estabelecimento influencia a 

qualidade e a sanidade dos produtos processados e comercializados no local, 

bem como sua gestão aplicada.  

Outro fator que pode ter influenciado a maior concentração de 

microrganismos é o tipo de corte aplicado aos frutos, visto que os frutos obtidos no 

estabelecimento em questão estavam cortados em pequenos cubos, aumentando 

assim a superfície de contato com o meio e as chances de contaminação. 

Segundo Porte e Maia (2001), os tecidos, quando fatiados, apresentam 

maior superfície de exposição e, consequentemente, maiores taxas respiratórias, 

alterações fisiológicas, bioquímicas e microbiológicas que o tecido inteiro.  

Desse modo, nota-se que ambos os estabelecimentos necessitam de 

melhoras quanto à técnica do processamento mínimo, pois, praticamente 75% das 

amostras apresentaram valores de coliformes totais e fecais (a 35°C) superiores 

aos permitidos pela legislação vigente. 

O grupo coliformes totais é utilizado como indicador da potabilidade da 

água e como indicador geral das condições higiênico-sanitárias do ambiente de 

processamento de alimentos.  

A presença de coliformes fecais indica que os produtos entraram direta 

e/ou indiretamente em contato com fezes, já que a população desse grupo é 

constituída principalmente de E. coli, a qual tem seu habitat exclusivamente na 
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microflora intestinal dos animais de sangue quente e não dos frutos (SOUZA et al., 

2005).  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

1. Procedimentos inadequados comprometem a qualidade e a sanidade 

dos produtos minimamente processados; 

2. Os produtos minimamente processados comercializados em ambos os 

estabelecimentos avaliados se mostraram impróprios para o consumo, visto que 

apresentaram níveis de coliformes fecais superiores aos tolerados pela legislação 

vigente; 

3. Há necessidade de implantar programas de certificação, gestão de 

segurança alimentar ou de boas práticas de fabricação, higiene e manipulação nos 

estabelecimentos que trabalham com produtos minimamente processados. 
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