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RESUMO 

Uma das frutas mais consumidas mundialmente é o mamão, e assim como 

todo alimento ela está predisposta ao crescimento de micro-organismos, 

principalmente ao crescimento de fungos. A identificação correta dos bolores 

necessita de uma microscopia adequada, uma delas é o microcultivo, que preserva 

melhor suas estruturas originais. Por isto, este trabalho visa validar a técnica de 

microcultivo para a identificação de fungos filamentosos. Foram expostos ao 

ambiente três mamões partidos ao meio, após o crescimentos dos micro-

organismos, estes frutos foram levados ao laboratório, e suas colônias foram 

isolados em ágar Sabouraud. Foi realizada a técnica de microcultivo, que baseia-se 

em analisar os micro-organismos isolados diretamente sobre uma lâmina. Para 

comparação, foram coletadas as estruturas aéreas, ressuspendido com TE (Tris-

EDTA), ambas as técnicas foram observadas ao microscópio optico no aumento de 

40x. O método direto apresentou-se como uma técnica de baixa qualidade, onde era 

possível a análise das hifas, observou-se uma sobreposição de estruturas miceliais 

e não é possível a  identificação dos fungos. Enquanto o microcultivo, apresentou 

uma  melhor diferenciação das estruturas de reprodução, como os conídeos e 

fiálides. 

 

INTRODUÇÃO 

O mamão é uma das frutas tropicais mais consumidas mundialmente, mas 

assim como todos os alimentos naturais,  estão predispostos ao crescimento 

microbiano.1 Entre os principais fungos que podem habitar frutas, estão: Penicillium 

expansum, Aspergillus niger e Fusarium bulbigenum. 2 

A partir da quantidade de células, os fungos podem ser divididos em 

unicelulares, como as leveduras ou pluricelulares, como os fungos filamentosos. 

Leveduras possuem colônias lisas e brilhantes, já os fungos filamentosos formam 

colônias aveludadas e mais dispersas, estes são compostos por hifas, e seu 

conjunto forma o micélio. 3 

Para a identificação dos fungos filamentosos, é necessário analisar cor, 

textura, superfície, pigmentos e outros, mas só esta análise não permite uma efetiva 

identificação.3 A observação microscópica das estruturas fúngicas costuma ser 

eficiente para isto, apesar de que, algumas espécies necessitam ainda de provas 



bioquímicas para uma real certeza. Uma das melhores técnicas para a análise de 

fungos filamentosos é o microcultivo, já que mantém suas estruturas íntegras. 

OBJETIVO 

Este trabalho objetiva-se propor a validar a técnica de microcultivo para a 

identificação de micro-organismos encontrados em frutas expostas ao ambiente. 

METODOLOGIA 

Para a obtenção de micro-organismos foi incubado a metade do mamão, 

protegido com tuli para impedir a invasão de insetos, durante seis dias à temperatura 

ambiente. Logo após, as frutas foram transportadas ao laboratório, e as colônias 

formadas no mamão foram isoladas em ágar Sabouraud. 

Na realização do microcultivo foi utilizado um sistema formado por dois palitos 

dentro de uma placa de petri media, e em cima deles foi colocado uma lâmina, onde 

com o auxílio de uma pipeta foi depositado 500 ul de ágar Sabouraud, após a 

solidificação do meio, com uma alça microbiológica, foi inoculado o microrganismo. 

Ao lado foi colocado um algodão embebido com 1 ml de água destilada. Todos os 

materiais foram autoclavados e trabalhados no fluxo laminar. Foi deixado em 

temperatura ambiente por dois dias e observado com o aumento de 40x.  

Como controle foi utilizado o método direto, onde foi feito uma lâmina com um 

esfregaço de micélio do micro-organismo. Foi ressuspendido o micélio com 50 ul de 

TE e colocado sobre uma lâmina que foi coberta com uma lamínula. Por fim, foi 

analisado no microscópio óptico na objetiva de 40x. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O mamão possui pH ácido , que varia de 4.5 à 6.0. Este pH se aproxima do pH 

ótimo de bolores,  que é de 4.5 à 6.8, assim o mamão se torna um sítio ideal para o 

crescimento de fungos filamentosos. Há uma grande importância na identificação 

correta dos fungos em alimentos, já que estes são capazes de produzir micotoxinas. 

 Uma técnica para a identificação de bolores é o microcultivo, que permite uma 

boa análise microscópica, onde é possível observar a disposição original de suas 

estruturas. Este método também permite uma boa visualização dos conídios e 

fiálides. A identificação destes fungos pode ser realizada através de técnicas 

moleculares, que apresenta uma sensibilidade maior, porém este método possui 



custos altos. O microcultivo, segundo Ferreira etal, apresentou uma boa 

concordância em questão de identificação de com relação aos métodos moleculares.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Pelo método direto do microrganismo, pode-se observar hifas hialinas 

fragmentadas. Ao analisar as estruturas de reprodução não é possível analisa-las a 

ponto de identificar seu genêro, já que se encontram sobrepostas e suas estruturas 

são destruídas durante o processo de ressuspensão. O microcultivo permitiu uma 

boa análise de seus conídeos e fiálides, já que suas estruturas se apresentaram 

íntegras. É possível a observação das hifas hialinas, porém não são completamente 

bem vizualizadas junto com os conídeos, já que cada um se encontra em um plano 

diferente. Sugere-se que esta estrutura representa o fungo do gênero Penicillium sp. 

                                              

Figura 1. (A) Estruturas de reprodução analisadas pelo método direto.(B) Microcultivo das estruturas 

de reprodução, analisados no aumento de 40x. 
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