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INTRODUÇÃO 

   A alface é a hortaliça folhosa mais comercializada no Brasil, sendo fonte de 

vitaminas e sais minerais, e seu cultivo vem sendo realizado de variadas formas, como 

a convencional e a orgânica, que apresentam características diferenciadas na 

produção, podendo influenciar nas propriedades desta hortaliça1. 

      A agricultura orgânica surge como alternativa de produção à agricultura altamente 

mecanizada e rica em insumos industriais, que caracterizam o cultivo convencional. 

Os alimentos produzidos de acordo com os princípios e práticas da agricultura 

convencional, normalmente apresentam resíduos dos compostos químicos utilizados, 

seja pela intensidade da aplicação, seja pelo não cumprimento dos prazos de 

carência2.  

        As hortaliças devem apresentar condições higiênicas sanitárias adequadas ao 

consumo, a fim de evitar doenças transmitidas por alimentos, uma vez que 

microrganismos que desencadeiam estas doenças podem estar presentes no produto, 

pois são frequentemente adubadas e/ou irrigadas com água contaminada por dejetos 

fecais3.  

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a qualidade higiênico sanitária de 

alfaces provenientes de sistemas de produção orgânico e convencional no município 

de Pelotas – RS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  Foram utilizadas 64 amostras de alface, sendo adquiridas 32 amostras em uma 

feira de produtos orgânicos e 32 amostras em uma feira de produtos convencionais, 

que ocorrem em locais e dias distintos na cidade de Pelotas - RS. A unidade amostral 

foi estabelecida como sendo um pé ou cabeça de alface, independente do seu peso 

ou tamanho. As hortaliças foram adquiridas simulando uma compra comum, realizada 



por frequentadores das feiras e o critério de seleção para ambos os produtos foi a boa 

qualidade e características organolépticas visuais próprias.  

  Para avaliação da qualidade higiênico sanitária das alfaces foi realizada 

pesquisa de Salmonella spp., de acordo com a exigência da Resolução (RDC) nº 12 4, 

e contagem de coliformes 45ºC. As análises microbiológicas foram realizadas de 

acordo com o Bacteriological Analytical Manual 5 no Laboratório de Microbiologia da 

Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Pelotas. 

  O software SPSS (SPSS Inc, Chicago, versão 17.0, 2008) foi utilizado para 

construir um banco de dados para análise de variância. A comparação entre os 

resultados das hortaliças de cultivo orgânico e convencional foi realizada por meio do 

teste de Wilcoxon para dados não pareados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  Os limites microbiológicos para hortaliças frescas, in natura, inteiras, 

selecionadas ou não, segundo a RDC nº 12, estabelece ausência em 25 g para 

Salmonella spp. Para hortaliças e legumes, frescos, in natura, preparados, sanificados, 

refrigerados ou congelados, a legislação estabelece, além da ausência de Salmonella 

spp. em 25 g, um limite de 102 NMP/g para coliformes a 45º C 4. Este critério foi 

utilizado para avaliar a qualidade higiênico sanitária das alfaces, em relação à 

contagem de coliformes a 45º C. 

 As amostras de alface, tanto orgânicas quanto convencionais, apresentaram 

ausência em 25g para pesquisa de Salmonella spp, estando de acordo com a 

legislação sanitária de alimentos. 

As alfaces provenientes do cultivo orgânico apresentaram maior percentual de 

contagem de coliformes a 45º C acima do critério de 102 NMP/g, que as alfaces 

provenientes do cultivo convencional (figura 1), e esta relação mostrou-se 

estatisticamente significativa (p=0,025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Percentual de amostras de alface acima do padrão permitido para coliformes a 45 ºC. 

 

  

 

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

Alfaces 

Cultivo orgânico 
Cultivo convencional  % 



         Resultado semelhante foi encontrado por Santana et al.6 que analisaram 

amostras de alface provenientes de três sistema de cultivo, orgânico, convencional e 

hidropônico, comercializadas nos principais supermercados da cidade de Salvador 

(BA) e verificaram que a frequência de amostras com contagens abaixo de 2,0x10² 

NMP/g foi de 43,33 % e 86,67 % para alfaces de cultivo orgânico e convencional, 

respectivamente. 

       Balioni et al.7 encontraram resultados diferentes, demonstrando que 75% das 

amostras de alface agroecológicas e 85% das alfaces convencionais estavam 

contaminadas por coliformes 45°C. 

           Machado et al.8, estudando a qualidade microbiológica de hortaliças orgânicas 

produzidas sob diferentes condições, consideraram que todas as amostras estavam 

apropriadas para o consumo humano, de acordo com a legislação brasileira em vigor.  

Segundo Darolt et al.9 um dos pontos mais questionados no cultivo orgânico é a 

possibilidade de contaminação causada pelo uso intensivo de dejetos de animais, 

porém estes também são utilizados no cultivo convencional, mostrando que os dejetos 

de animais que não sofrem o tratamento adequado para serem utilizados podem ser 

fonte de contaminação nos dois sistemas de cultivo. 

 

CONCLUSÃO 

As alfaces provenientes de cultivo orgânico e convencional não apresentaram 

contaminação por Salmonella spp., estando em conformidade com a legislação 

sanitária em vigor. 

 As alfaces orgânicas apresentaram qualidade higiênico sanitária inferior às 

alfaces provenientes do cultivo orgânico, pois apresentaram maior número de 

amostras contaminadas por coliformes a 45º C. 
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