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Resumo 

No Brasil, as feiras livres constituem uma importante forma de comercialização 
de hortaliças folhosas, bem como artesanato e produtos que compõem a cultura 
brasileira em geral. O estudo objetivou avaliar a qualidade microbiológica de hortaliças 
comercializadas na feira livre de Unaí, MG, Brasil. Dos 16 feirantes que 
comercializavam hortaliças folhosas, cinco foram amostrados aleatoriamente. Foram 
analisadas alface (Lactuca sativa), couve (Brassica oleracea var. acephala) e cheiro 
verde composto por salsa (Petroselinum crispum) e cebolinha (Allium schoenoprasum). 
As amostras foram encaminhadas para o LABLEITE, da Faculdade de Agronomia e 
Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. As análises microbiológicas 
realizadas foram: contagem de coliformes totais e termotolerantes, contagem de 
mesófilos aeróbios estritos e facultativos, contagem de fungos filamentosos e leveduras 
e contagem de estafilococos coagulase positiva. As análises foram realizadas de acordo 
com a IN Nº 62 de 26 de agosto de 2003 e os valores comparados com a RDC Nº 12, de 
02 de janeiro de 2001 do Ministério da Saúde. Todas as amostras apresentaram 
contagem de coliformes totais superiores a 1100 NMP g-1 e 100% das amostras de 
alface, cheiro verde e couve apresentaram contagem de coliformes termotolerantes < 3 
NMP g-1. Os resultados de aeróbios mesófilos na alface foram de 1,83 x 106 UFC g-1, no 
cheiro verde 2,13 x 106 UFC g-1 e na couve 8,83 x 105 UFC g-1. Nenhuma amostra 
estava contaminada com Staphylococcus spp coagulase positiva. A contagem de fungos 
filamentosos e leveduras foi de 5,35 x 105 UFC g-1, 4,86 x 105 UFC g-1 e 4,43 x 105 
UFC g-1 para as amostras de alface, cheiro verde e couve, respectivamente. Os 
resultados obtidos indicam que as hortaliças folhosas analisadas estão em conformidade 
com a legislação, estando aptas para o consumo humano. 
 
Palavras-chave: Staplylococcus spp., Lactuca sativa, Brassica oleracea var. acephala, 
coliformes totais, coliformes termotolerantes. 
 
Abstract 

In Brazil, the street market constitute an important form of commercialization of 
leafy greens, as well as handcrafts and products that make up the Brazilian culture in 
general. The objective of this study was to evaluate the microbiological quality of 
vegetables marketed in the street market of Unaí, Minas Gerais, Brazil. Of the 16 
marketer that traded leafy greens, five were randomly sampled. Lettuce (Lactuca 
sativa), Collard Greens (Brassica oleracea var. acephala) and a compound of parsley 
(Petroselinum crispum) and chives (Allium schoenoprasum) were analyzed. The 
samples were sent to LABLEITE, from the Faculty of Agronomy and Veterinary 
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Medicine, University of Brasília. The microbiological analyzes were: count of total and 
thermotolerant coliforms, counts of mesophilic aerobes strict and facultatives, count of 
filamentous fungi and yeasts, and counting of coagulase positive staphylococci. The 
analyses were performed according to IN Nº 62 of August 26, 2003 and the values 
compared with RDC No 12 of January 2, 2001 of the Ministry of Health. All samples 
had total coliform counts above 1100 MPN g-1 and 100% of the lettuce, the compound 
of parsley and chives and Collard Greens samples had a thermotolerant coliform count 
< 3 MPN g-1. The results of mesophilic aerobes on lettuce were 1.83 x 106 CFU g-1, 2.13 
x 106 CFU g-1 the compound of parsley and chives and 8.83 x 105 CFU g-1 Collard 
Greens. No sample was contaminated with Staphylococcus spp. coagulase positive. 
Filamentous fungi and yeast counts were 5.35 x 105 CFU g-1, 4.86 x 105 CFU g-1 and 
4.43 x 105 CFU g-1 for the lettuce, the compound of parsley and chives and Collard 
Greens samples, respectively. The obtained results indicate that the analyzed leafy 
greens are in compliance with the legislation, being suitable for human consumption. 
 
Keywords: Staplylococcus spp., Lactuca sativa, Brassica oleracea var. acephala, total 
coliforms, thermotolerant coliforms. 
 
Introdução 

As feiras livres são consideradas uns dos locais mais tradicionais de 
comercialização de alimentos diretamente ao consumidor, possuindo mobilidade dentro 
de áreas urbanas. Elas exercem importante papel na consolidação econômica e social, 
especialmente da agricultura familiar (Paulino et al., 2015). Contudo, é constante a 
preocupação e o cuidado devido as deficiências higiênico-sanitárias (Zonta et al., 2013).  

Estudos sugerem que a transmissão de alguns agentes infecciosos e parasitários 
ao homem ocorra através da ingestão de hortaliças ao natural, advindas de áreas 
cultivadas e contaminadas por fezes de animais e do próprio homem (Silva et al., 2016). 
A contaminação das hortaliças ainda na horta pode ocorrer através da irrigação com 
água contaminada por material fecal humano (Escherichia coli, Aeromonas, parasitas 
intestinais e Salmonella), adubos orgânicos sem o devido tempo de compostagem, solo 
contaminado, presença de animais silvestres ou domésticos, no momento da colheita, 
transporte e/ou comercialização (Abreu et al., 2010; Arbos et al., 2010; Shinohara et al., 
2014; Garcia et al., 2015). 

Contaminações desde o cultivo até a comercialização podem ocorrer por 
coliformes termotolerantes como E. coli, Shigela, Salmonella, esporos de Bacillus 
cereus e Clostridium botulinum (Scherer et al., 2016). Dentre o grupo dos coliformes 
termotolerantes, a Escherichia coli é a bactéria de maior relevância. Alguns dos seus 
sorotipos podem desencadear sintomas de diferentes gravidades e doenças como 
gastroenterite, infecção urinária e cistites (Elpo et al., 2004). 

Na pós-colheita, tanto o contato humano quanto o mecânico são os maiores 
causadores de contaminação e, portanto, a higiene de manipuladores, equipamentos e 
utensílios são de suma relevância no processamento das hortaliças. Quanto menor o 
tempo entre a colheita e o processamento, no caso de produtos minimamente 
processados, melhor a qualidade do produto ofertado e maior sua vida útil (Garcia et al., 
2015).  

A RDC N° 12, 2 de janeiro de 2001 (Brasil, 2001), legislação brasileira que 
estabelece limites microbiológicos para hortaliças in natura, tem como limite aceitável 
até 10² NMP g-1 para coliformes termotolerantes e ausência total de Salmonella sp., 
devido a sua ação invasiva no intestino humano ao aderir na mucosa intestinal. No 
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entanto, a resolução não estabelece limites para coliformes totais, que são indicadores 
das boas práticas de higienização de equipamentos e utensílios utilizados na elaboração 
dos produtos (Zonta et al., 2013) 

A contaminação por coliformes termotolerantes é um indicativo de 
contaminação fecal, podendo-se presumir que há contaminação por Escherichia coli. 
Essas bactérias, quando em grandes quantidades, provocam intoxicações alimentares e 
diminuição da shelf life do produto (Teixeira et al., 2013; Silva et al., 2015). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade 
microbiológica de alface, couve e cheiro verde (cebolinha e salsa) comercializados nas 
feiras livres de Unaí, MG, Brasil. 

 
Material e Métodos 

Foram utilizadas amostras de alface, couve e cheiro verde (cebolinha e salsa) 
coletadas na feira livre da cidade de Unaí, MG, Brasil. São cinco as feiras livres na 
cidade, porém somente a feira que ocorre aos sábados possui um número expressivo de 
feirantes que comercializam hortaliças folhosas. Das 68 barracas presentes na feira de 
sábado, 16 comercializam hortaliças folhosas e, dentre elas cinco foram amostradas 
aleatoriamente. Foram coletadas amostras de alface (Lactuca sativa), couve (Brassica 
oleracea var. acephala) e cheiro verde composto por salsa (Petroselinum crispum) e 
cebolinha (Allium schoenoprasum), em dois sábados consecutivos entre os dias 13 e 20 
de Maio de 2017, totalizando 30 amostras (5 barracas x 3 produtos x 2 coletas).  

As amostras foram coletadas assepticamente e encaminhadas refrigeradas para o 
Laboratório de Análises de Leite e Derivados (LABLEITE), da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) da Universidade de Brasília (UnB).  

Para a realização das análises microbiológicas foram realizadas diluições 
seriadas decimais até 10-3 e submetidas às análises para contagem de coliformes totais, 
coliformes termotolerantes, contagem de mesófilos aeróbios estritos e facultativos, 
contagem de Staplylococcus coagulase positiva e contagem de fungos filamentosos e 
leveduras. 

 
Contagem de coliformes totais e coliformes termotolerantes 
As determinações de coliformes totais e coliformes termotolerantes foram 

realizadas utilizando a técnica dos tubos múltiplos, em triplicata. Inicialmente, foi 
inoculado 1,0 mL em três séries de três tubos, utilizando as diluições 10-1, 10-2 e 10-3 e 
feita a confirmação da presença de coliformes totais em Caldo Bile Verde Brilhante 2% 
Lactose (CBVBL) incubados a 35°C ± 1 por 48 horas. Alíquotas de 0,3 mL de amostra 
foram semeadas em tubos contendo caldo EC para enumeração de coliformes 
termotolerantes e incubados a 44,5°C (± 0,5°C) por 48 horas em banho-maria com 
agitação. Os resultados obtidos foram representados numericamente segundo a tabela de 
Número Mais Provável (NMP g-1), conforme Anexo III da Instrução Normativa 
62/2003, do Ministério da Agricultura (Brasil, 2003).  

 
Contagem de mesófilos aeróbios estritos e facultativos 
A contagem de mesófilos aeróbios estritos e facultativos foi realizada de acordo 

com o preconizado pelo American Public Heath Association (APHA, 1992), por meio 
da técnica pour plate. Alíquotas de 1,0 mL das diluições 10-1 a 10-3 foram plaqueadas 
em Ágar Padrão para Contagem (PCA) em duplicata. As placas foram incubadas a 35ºC 
por 48 horas. Os resultados foram expressos em Unidades Formadoras de Colônias por 
grama (UFC g-1). 
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Contagem de Staplylococcus coagulase positiva 
A contagem de Staplylococcus ssp. coagulase positiva foi realizada pela técnica 

spread plate.  Inoculou-se 0,1 mL das diluições 10-1 a 10-3 em Ágar Baird-Parker, e 
incubou-se a 35°C por 48 h. As colônias características foram selecionadas e 
submetidas aos testes de coloração diferencial de Gram, catalase e coagulase positiva 
(Silva et al., 2007). Os resultados foram expressos em Unidades Formadoras de 
Colônias por grama (UFC g-1). 

 
Contagem de fungos filamentosos e leveduras 
A contagem de fungos filamentosos e leveduras foi realizada pela técnica spread 

plate. Inoculou-se 0,1 mL das diluições 10-1 a 10-3, em placa contendo 15 mL de Ágar 
batata dextrose (BDA) acidificado com ácido tartárico a 10% (pH = 4,0) e incubou-se a 
25°C por 5 dias. Os resultados foram expressos em Unidades Formadoras de Colônias 
por grama (UFC g-1). 

 
Resultados e Discussão 

Dentre as amostras analisadas, todas apresentaram contagem de coliformes totais 
superiores a 1100 NMP g-1 (quadro 1). Não existem valores de referência para 
coliformes totais na legislação brasileira (RDC N° 12 de janeiro de 2001), porém 
valores elevados destes microrganismos indicam condições inadequadas de higiene do 
produto, da forma de processamento ou mesmo do local de armazenamento (Silva et al., 
2010).  

Scherer et al. (2015) afirma que a irrigação de folhosas com águas contaminadas 
por elevados índices de coliformes pode ser responsável por esta contaminação e pela 
manutenção e expansão destes microrganismos no solo. Em estudo realizado por Santos 
et al. (2010), alfaces cultivadas em sistema orgânico e convencional apresentaram maior 
contaminação microbiana que as cultivadas em sistema hidropônico, o que pode ser 
justificado pelo contato com o solo que ocorre no sistema orgânico e convencional, que 
é uma considerável fonte de contaminação microbiana bem como o uso de esterco 
bovino em ambos os cultivos.  

Todas as amostras de alface, couve e cheiro verde apresentaram resultados para 
coliformes termotolerantes < 3 NMP g-1, valor inferior ao preconizado pela legislação 
vigente que estabelece o limite máximo de 100 NMP g-1. A presença de coliformes 
termotolerantes em alimentos é um indicativo de possível contaminação fecal, em 
outros termos, sugere condições higiênico-sanitárias inadequadas (Scherer et al., 2015). 
Nascimento et al. (2012), encontrou valores dez vezes maior para coliformes 
termotolerantes em cebolinhas comercializadas nas feiras livres de Limoeiro do Norte – 
CE do que as comercializadas em supermercados no mesmo município. Jensen et al. 
(2015), afirma que uma das formas de entrada de coliformes termotolerantes na cadeia 
alimentar se dá através da utilização de águas contaminadas e a ausência de padrão 
sanitário no manuseio, transporte e pós-colheita das hortaliças, agravado ao fato de que 
estas são consumidas cruas. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por 
meio da Resolução N° 20, de 18 de junho de 1986 estabelece que a água de irrigação de 
hortaliças consumidas cruas deve ser livre de coliformes fecais (Brasil, 1986).  

Segundo Costa et al. (2012), a contaminação por estes microrganismos é um 
indicativo da qualidade do solo e da água utilizados no manejo de hortaliças 
independentemente do tipo de cultivo. De acordo com Zonta et al. (2013), a falta de 
conhecimentos sobre a manipulação de alimentos, boas práticas de fabricação, 
armazenamento e conservação de alimentos, presença de lixo e insetos no local de 
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venda, acondicionamento inadequado dos produtos pode influenciar diretamente na 
qualidade microbiológica dos produtos comercializados nas feiras. 

A contagem de mesófilos aeróbios estritos e facultativos na alface, couve e 
cheiro verde foi de 1,83 x 106 UFC g-1, 8,83 x 105 UFC g-1 e 2,13 x 106 UFC g-1, 
respectivamente (quadro 2). As altas contagens de mesófilos sugerem que os alimentos 
foram acondicionados em condições insatisfatórias de tempo e temperatura ou que o seu 
processamento foi inadequado no tocante à higiene (Casaril et al., 2017). Além disso, o 
armazenamento não refrigerado de frutas e hortaliças intensifica processos naturais 
como a respiração e transpiração (Chitarra & Chitarra, 2005), ocasionando 
amolecimento dos tecidos, tornando-os suscetíveis a alterações da cor e sabor, bem 
como às deteriorações (Evangelista et al., 2009). 

A contagem de fungos filamentosos e leveduras foi 5,35 x 105 UFC g-1, 4,86 x 
105 UFC g-1 e 4,43 x 105 UFC g-1 para as amostras de alface, cheiro verde e couve, 
respectivamente (quadro 3). A legislação brasileira não estabelece limites para 
contagem padrão em placas para aeróbios mesófilos e fungos filamentosos e leveduras 
nas frutas e vegetais frescos ou preparados (Brasil, 2001), pois tais microrganismos 
compõem a microbiota normal e possuem baixa correlação com a qualidade e a 
segurança da matéria-prima vegetal (Santos et al., 2010. Entretanto, esta microbiota é 
responsável pela deterioração de frutas e hortaliças (Santos et al., 2010). Sabe-se 
também que tais produtos minimamente processados são, de forma geral, mais 
perecíveis do que as matérias-primas devido à presença de tecidos lesados e maior 
umidade nas embalagens fechadas (Santos et al., 2010).  

Segundo Abreu et al. (2010), a contaminação nas hortas é significativamente 
menor, em relação aos demais pontos de venda, já que estas são o ponto inicial da 
cadeia, uma vez que, constantes manipulações aumentam as possibilidades de 
contaminação. Rocha et al. (2014), afirmam que lesões causadas às hortaliças aceleram 
o metabolismo e, por consequência elevam a taxa respiratória e aumentam a velocidade 
de deterioração. Estes fenômenos ocorrem devido ao fato de que superfícies danificadas 
aumentam a disponibilidade de nutrientes para o crescimento microbiano (Rocha et al., 
2014)  

Por fim, nenhuma amostra estava contaminada com Staphylococcus spp 
coagulase positiva (quadro 3) que, de acordo com Casaril et al. (2017), possivelmente 
são transferidos aos alimentos através de manipulação e temperatura de refrigeração 
inadequadas. 

Diante disso, para obtenção de um produto vegetal de melhor qualidade, deve-se 
seguir procedimentos adequados desde o cultivo até a comercialização. Dentre eles, 
higienização das hortaliças antes do consumo, incluindo a retirada das sujidades 
superficiais com água de boa qualidade microbiológica e a remoção das folhas velhas, 
com más formações ou com danos mecânicos (Garcia et al., 2015). Em seguida, as 
hortaliças devem passar por um processo de sanitização, que pode ser com solução de 
hipoclorito a 200 mg kg-1 por 15 minutos. Essa etapa, possivelmente, diminui a níveis 
seguros a contaminação microbiana colocando as hortaliças em conformidade com a 
legislação (Costa et al., 2012; Moreira et al., 2013). 
 
Conclusão 

Os valores para contagem de coliformes totais foram superiores a 1100 NMP g-1  
em todas as amostras. A totalidade das amostras de alface, cheiro verde e couve 
atenderam à legislação vigente quanto à presença de coliformes termotolerantes. Não foi 
encontrado em nenhuma das amostras o Staphylococcus aureus.  
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Os resultados obtidos indicam que hortaliças (alface, cheiro verde e couve) 
comercializadas nas feiras livres de Unaí, MG, Brasil, estão em conformidade com a 
legislação vigente, estando aptas para o consumo humano sem apresentar risco à saúde 
dos consumidores. 
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Quadro 1 - Número mais provável (NMP g-1) de coliformes totais e coliformes 
termotolerantes em amostras de hortaliças comercializados em feiras livres de Unaí, 
MG – Brasil. 

Hortaliças Coliformes totais 

(NMP g-1) 

Coliformes termotolerantes  

(NMP g-1) 
Alface > 1100 3,06 
Cheiro verde > 1100 3,70 
Couve > 1100 3,32 

 
 
Quadro 2 - Contagem de mesófilos aeróbios (UFC g-1) e de fungos filamentosos e 
leveduras (UFC g-1) em amostras de hortaliças comercializados em feiras livres de Unaí, 
MG – Brasil. 

Hortaliças Mesófilos aeróbios 

(UFC g-1) 

Fungos filamentosos e leveduras 

(UFC g-1) 
Alface 1,83 x 106 5,34 x 105 
Cheiro verde 2,13 x 106 1,0 x 106 
Couve 8,73 x 105 4,43 x 105 
 
Quadro 3 - Contagem de Staphylococcus ssp. (UFC g-1) coagulase positiva e negativa 
em amostras de hortaliças comercializados em feiras livres de Unaí, MG – Brasil. 

Hortaliças Staphylococcus ssp. 

(UFC g-1) 

Análise de coagulase 

Alface 2,32 x 104 Negativo 
Cheiro verde 1,09 x 105 Negativo 
Couve 3,2 x 104 Negativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




