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Resumo 

Os microrganismos crescem em diversas temperaturas e em diferentes condições 

ambientais. São Paulo é uma cidade onde são encontradas diversas espécies de 

micro-organismos, mas as espécies podem ou não ser predominantes em 

determinadas regiões, por conta dos diferentes microclimas que variam de lugar 

para lugar. O objetivo deste estudo foi analisar a influência das condições climáticas 

no crescimento microbiano no mamão em três regiões diferentes da zona leste da 

cidade de São Paulo. Com este intuito, frutos de mamão pela metade e protegidos 

ante qualquer contaminação externa foram expostos em locais de condições 

climáticas diferentes durante um período de seis dias até o crescimento micelial 

visível no substrato. Após este período as amostras foram transportadas ao 

laboratório e avaliadas considerando a identificação microbiológica e testes de pH. 

Para isso as colônias visíveis foram isoladas em meio Agar Saboraud Dextrose. A 

determinação do pH foi realizada por meio de fitas reativas, onde a fruta 

contaminada com fungos foi diluída em água destilada e imersa nessa solução. A 

partir dessas analises observou-se que nos locais com temperaturas estáveis 

mantém um crescimento microbiano constante e maior, entretanto locais onde a 

temperatura foi oscilante, o crescimento pode ocorrer repentinamente. Observou-se 

diferenças com relação ao pH com relação ao crescimento microbiano do fruto, a 

maior crescimento microbiano houve menor pH (4,0). A temperatura foi outro fator 

importante no crescimento microbiano, assim, no local II que apresentou uma meia 

de 29°C, observou-se um maior crescimento micelial (3,5cm) a diferença do local III 

com temperatura meia de 23°C apresentou crescimento micelial de 1,5 cm. Outro 

fator relevante no crescimento foi a umidade relativa do ar. No local III, com umidade 

de aproximadamente 10% menor que no local I, foi observado um crescimento 

micelial no segundo dia da avaliação a diferença da avaliação do local I que foi no 

quarto dia. Dessa forma é possível concluir que o crescimento microbiano pode ser 

aumentado ou diminuído em determinadas regiões da cidade por causa das 

condições climatológicas, como temperatura e umidade, o que pode trazer 

consequencias negativas na conservação de frutos e inviabilizar o consumo destas 

para a população, o que pode representar um perigo para a saúde pública, devido 

ao crescimento excessivo determinadas espécies, capazes de produzir toxinas. 

 



Introdução 

Existem mais de noventa e nove mil espécies de fungos descritas , esse numero 

expressivo aumenta todos os anos com a descoberta de novas espécies1, eles 

podem ser encontrados principalmente no solo, e sua função de maior importância é 

a decompositora, eles dependem de condições físicas e químicas para se 

reproduzir, podendo ser de forma sexuada ou assexuada, suas estruturas 

reprodutivas são chamadas de esporos, onde alguns esporos sozinhos podem 

formar mofo, bolor, etc. Macroscopicamente, os fungos são divididos em 

filamentosos (bolores ou fungos multicelulares) e em leveduriformes (leveduras, 

levedos ou fungos unicelulares).2 

A disseminação deles pode ser através do ar, por isso é comum que alimentos 

como pães, frutas e legumes apresentem bolor durante seu envelhecimento de 

acordo com as condições físicas e químicas fornecidas pelo ambiente.3 

Alguns fungos são comuns em alimentos, nestes podemos encontrar bolores e 

leveduras, onde entre os principais bolores podemos citar: Aspergillus, em que 

algumas espécies estão associadas à deterioração de alimentos com produção de 

micotoxinas e outras são associadas com a produção de alimentos; Cladosporium 

que está ligado com a deterioração de frutas e vegetais; Penicillium que é 

empregada na fabricação de queijos e antibióticos, podendo deteriorar alimentos 

através da produção de micotoxinas4; e Rhizopus, onde algumas espécies são 

utilizadas no preparo de alimentos fermentados, enquanto outras causam o 

apodrecimento do alimento (amolecimento), além da produção de ácido fumárico 

que é derivado da fermentação de açúcares.5 

O uso de fungos como fermentadores naturais pode ser observado 

frequentemente nos alimentos, os mesmos acentuam o sabor do alimento e também 

liberam substancias benéficas para o organismo humano.6 

Em São Paulo são encontrados diversas espécies microbianas, que podem ser ou 

não predominantes em determinadas regiões, considerando as alterações climáticas 

que variam de lugar para lugar que são influenciadas pelo que circunda; como por 

exemplo, a vegetação, corpos hídricos e a urbanização horizontal e vertical. Estas 

alterações ocorrem até mesmo dentro de uma mesma região7. Por exemplo: Em 



determinadas partes da zona leste pode estar chovendo, enquanto em outras partes 

da zona leste não. 

Essas alterações de clima influenciam no crescimento fúngico, elas podem 

propiciar ou não esse crescimento. Com o intuito de analisar a influência das 

condições climáticas em diferentes condições ambientais na região leste de São 

Paulo, esse trabalho foi desenvolvido.A cidade de São Paulo pelas dimensões e 

poluição vem demonstrando alterações climatológicas que variam de lugar para 

lugar por este motivo, diferentes micro-organismos vem se desenvolvendo com 

maior rapidez e contaminando diferentes tipos de alimentos prejudicando e 

estragando frutos. 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho é correlacionar as influências climatológicas dos 

microclimas presentes em determinados locais, na contaminação de frutos por 

micro-organismos. 

Metodologia 

Crescimento e isolamento dos microrganismos 

As frutas foram expostas em temperatura ambiente (propicio ao crescimento 

de micro-organismos) em três locais da região leste de São Paulo, na figura 1 

observa-se um mapa da região leste de São Paulo com as áreas de exposição 

demarcadas , durante seis dias. Foram colocados cortados ao meio em recipientes 

plásticos e cobertos por um tuli, para evitar a contaminação por insetos, como 

demonstrado pela figura 2. Após o crescimento micelial essa fruta foi transportada 

ao laboratório onde iniciou-se o processo de isolamento de cada colônia em meio de 

cultura Saboraud. Todo processo foi realizado dentro do fluxo laminar, com alças 

descartáveis.  



 

Figura 1. Mapa da região leste de São Paulo, com cada local de exposição 
marcado. Local I vermelho, Local II amarelo, Local III preto. 

 

 

Figura 2. Fruta cortada ao meio em recipiente plástico que fora exposta a 

temperatura ambiente. 

pH 

 Para avaliar o ph das amostras foi pesado 1g de fruta, diluído em 30 ml de 

água destilada e homogeinizado vigorosamente. A leitura foi realizada através de 

fitas reativas da marca Macherey Nagel, onde foram seguidas as recomendações do 

fabricante. Foram avaliados todos os frutos e utilizado como branco um mamão sem 

contaminação. Na figura 3 é possível observar a fita reativa após reação do mamão 

sem contaminação. 

 



 

Figura 3. Fita reativa após 15 minutos na solução branco para pH. 

Desenvolvimento 

 O desenvolvimento microbiano na fruta é algo esperado por ter sido criado um 

substrato rico em nutrientes e exposto ao ambiente, devido a isso algumas espécies 

já comuns na contaminação de frutas podem ter seu crescimento favorecido. 

Também é interessante ressaltar a mudança de pH, pois a quantidade de micro-

organismos pode alterar ou não o ph original da fruta. A distância entre os locais de 

exposição é algo a se considerar quando se fala em microclimas, pois devido a 

quilometragem de distância pode-se ter alterações consideráveis entre cada local, 

dessa forma pode propiciar ou não o crescimento de determinadas espécies. 

Resultados 

 Durante os seis dias a temperatura de cada local foi verificada, onde os 

microclimas presentes nesses locais foram observados. Notou-se que a média para 

o local I foi de 21°C, do local II foi de 25°C e do local III foi de 23°C. É possível 

observar uma diferença notável de temperatura entre esses locais da zona leste. Na 

figura 4 podemos analisar as temperaturas de acordo com cada um dos seis dias. 

 A distância entre esses locais não é expressiva cerca de 20 km entre o local I 

e II, entre o I e III cerca de 22 km, e entre o II e III por volta de 4 km, na figura 1 

pode-se observar através do mapa da região leste de São Paulo a localização de 

cada local de exposição. 



 

Figura 4. Gráfico com relação ao numero de dias e a temperatura em °C  
correspondente ao dia e local. 

 Após os seis dias de exposição no ambiente o fruto apresentou diversas 

colônias miceliais, como é possível observar na figura 5.  

 

Figura 5. Fruta com diversas colônias miceliais (1,2 e 3) após 6 dias de exposição a 
temperatura ambiente. 

 Porém o crescimento foi diferente em cada localidade, de acordo com a 

umidade e temperatura de cada lugar o crescimento tornou-se mais ágil ou mais 

lento, verifica-se a velocidade de crescimento na figura 6. 
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Figura 6. Gráfico comparativo de crescimento em diâmetro por seis dias dos três 
locais. 

No local I onde a temperatura média foi de 21°C e a umidade média foi de 

87% o crescimento micelial foi uniforme de acordo com os dias, o crescimento 

iniciou-se visivelmente a partir do quarto dia onde a colônia tinha um diâmetro de 

1,0cm e ao final do sexto dia tinha um diâmetro de 2,5 cm.  

 No local II a temperatura média foi de 25°C um número relativamente maior 

que no local I, entretanto o crescimento iniciou-se também no quarto dia com uma 

colônia visível de 0,4 cm,e no final do experimento, no sexto dia, essa colônia teve 

um grande aumento onde seu diâmetro passou a 3,5 cm. 

 Já no local III o crescimento iniciou-se a partir do segundo dia com colônias 

visíveis de 0,5cm e com crescimento periódico uniforme, isso se dá devido sua 

temperatura média de 23°C e sua umidade relativa do ar média de 82% que se 

comparado ao local I é possível verificar que a temperatura foi uma média maior e a 

umidade uma média menor. 

 Em uma temperatura com aumento repentino o crescimento, como ocorreu no 

local II em que seu crescimento iniciou-se apenas no quarto dia, onde sua 

temperatura teve um aumento brusco. Porém podemos observar que quando se tem 

um aumento muito alto na umidade e diminuição de temperatura o crescimento não 

é significativo, um bom exemplo é o local III em que no dia 6 onde o crescimento foi 

de apenas 0,4cm em relação ao quinto dia. Ainda em relação ao local III é possível 
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notar que entre o dia 2 e 3 o crescimento foi de apenas 0,1 cm, isso se dá devido a 

estabilidade da umidade entre esse dias, também entre o 3 e 4 dia o crescimento 

não foi significativo, permanecendo assim em 0,6 cm, quando se volta a atenção 

para a umidade e temperatura desses dias verifica-se que a alteração desses 

parâmetros não é elevada. Na tabela 1 observa-se essas mudanças em cada local e 

por cada dia. 

Tabela 1. Comparativo entre cada local e suas respectivas temperaturas, 
crescimento em diâmetro e umidade por dia 

 Local I Local II Local III 
Dia 1 Temperatura: 21°C 

Umidade: 88% 
Diâmetro: 0,0 cm 

Temperatura: 22°C 
Umidade: -- 
Diâmetro: 0,0 cm 

Temperatura: 24°C 
Umidade: 78% 
Diâmetro: 0,0 cm 

Dia 2 Temperatura: 21°C 
Umidade: 88% 
Diâmetro: 0,0 cm 

Temperatura: 22°C 
Umidade: -- 
Diâmetro: 0,0 cm 

Temperatura: 23°C 
Umidade: 78% 
Diâmetro: 0,5 cm 

Dia 3 Temperatura: 21°C 
Umidade: 88% 
Diâmetro: 0,0 

Temperatura: 26° C 
Umidade: -- 
Diâmetro: 0,0 cm 

Temperatura: 23°C 
Umidade: 75% 
Diâmetro: 0,6 cm 

Dia 4 Temperatura: 23°C 
Umidade: 94% 
Diâmetro: 1,0 cm 

Temperatura: 29° C 
Umidade: -- 
Diâmetro: 0,4 cm 

Temperatura: 25°C 
Umidade: 69% 
Diâmetro: 0,6 cm 

Dia 5 Temperatura: 24°C 
Umidade: 65% 
Diâmetro: 1,5 cm 

Temperatura: 28 °C 
Umidade: -- 
Diâmetro: 2,5 cm 

Temperatura: 21°C 
Umidade: 94% 
Diâmetro: 1,1 cm 

Dia 6 Temperatura: 21°C 
Umidade: 100% 
Diâmetro: 2,5 cm 

Temperatura: 26°C 
Umidade: -- 
Diâmetro: 3,5 cm 

Temperatura: 24°C 
Umidade: 100% 
Diâmetro: 1,5 cm 

 

O ph do mamão pode ter variação entre 5,0 e 6,08. Na analise do ph de um 

mamão sem crescimento micelial com a fita reativa o ph foi ácido de 5,0, e após o 

crescimento microbiano no local I o pH não obteve variação, ou seja, pH de 5,0. 

Enquanto no local II o ph sofreu uma pequena alteração com ph de 6,0  já no local III 

onde o crescimento microbiano foi maior o ph foi proporcionalmente menor, de 4,0. 

A figura 7 ajuda a visualizar essa alteração de pH em cada local ao final dos seis 

dias, ou seja, quanto maior o crescimento de micro-organismos mais ácido será o pH 

da fruta como ocorreu no experimento em questão. 



 

Figura 7.Gráfico com a relação de pH no fruto em cada local comparado ao pH 
normal 

 O pH inicial do mamão pode também ter influenciado o crescimento micelial, 

visto que era um ph ácido e alguns micro-organismos tem preferência por um pH 

como esse (5,0). Também é importante considerar as alterações de temperatura de 

cada local o que influenciou num crescimento maior, dessa forma diminuindo o pH 

ainda mais como ocorreu no local III, na a figura 6 vemos que o crescimento foi 

constante e iniciou no segundo dia, esse fato pode estar ligado a elevada diminuição 

de pH. 

Considerações Finais 

 Como pode-se se observar a zona leste de São Paulo apresenta diferentes 

microclimas o que gera diferentes temperaturas e umidades, e estas influenciaram 

diretamente no crescimento microbiano, desde o tempo inicial para a visualização 

micelial das colônias até o diâmetro dessas. 

 Assim a decomposição das frutas em determinados lugares pode ocorrer 

mais rapidamente, o que diminui o tempo útil de consumo para essas frutas.  
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