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NEVES, D. C. S.; SIRICO, I. R. S.; SILVA, N. M. Avaliação da presença de 

fragmentos de pelos de roedores em produtos atomatados processados 
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RESUMO 

Molhos, extratos e polpas são produtos processados a partir do tomate 

industrial. O tomate é um fruto de sabor ácido, bastante apreciado 

mundialmente. No Brasil, a cultura do tomate industrial teve início em meados 

da década de 1970, devido a expansão das indústrias de processamento de 

alimentos e a crescente procura por produtos processados. Atualmente o Brasil 

ocupa a sétima posição no ranking de maiores produtores mundiais. A cultura 

do tomate industrial é afetada por um grande número de doenças e pragas. A 

presença de roedores no cultivo do tomate é um dos principais problemas 

enfrentados pelas indústrias processadoras, pois os fragmentos do seu pelo 

acabam se incorporando ao fruto e, consequentemente, podem ser 

encontrados nos produtos processados. O objetivo desse trabalho foi investigar 

a presença de fragmentos de pelos de roedores em extratos, molhos e polpas 

de tomates, produzidos por algumas das unidades fabris de processamento 

primário e secundário de tomates instaladas no Estado de Goiás. Sessenta 

amostras compradas no comércio local de Goiânia-GO, contendo molhos, 

extratos e polpas, foram usadas para quantificar a presença dos fragmentos. 

As amostras compradas foram levadas para a Universidade Federal de Goiás e 

analisadas quanto a presença de matérias estranhas por meio da metodologia 

descrita pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Foram 

encontrados fragmentos em 30 das sessenta amostras analisadas, sendo que 

dessas 30, apenas 14 estavam dentro do limite máximo estabelecido pela 

legislação, que é de umfragmento a cada 100g de produto. As amostras 28A e 

28B foram as que apresentaram maior número de fragmentos de pelo de 

roedor. Em 6 das sessenta amostras foi encontrado fragmento de pelo 

humano, e em 4 também foram encontrados fragmentos de insetos. Concluiu-

se que em boa parte das amostras analisadas a quantidade de fragmentos de 

pelo de roedor estava acima do permitido por legislação. 

Palavras-Chave: tomate industrial; molho de tomate; extrato de tomate; polpa 

de tomate; leptospirose; macroscopia. 
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1- INTRODUÇÃO 

 O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é uma solanácea classificada como 

arbusto herbáceo, dicotiledônea, sendo seu cultivo rasteiro para fins industriais 

etutorado, para consumo in natura. Tem uma elevada demanda de nutrientes por 

conta da baixa absorção, é adaptável ao clima preferindo climas tropicais e 

subtropicais, alta demanda de luminosidade e água. É um vegetal muito suscetível a 

sofrer danos de doenças, pragas, estresse abiótico e de origem fisiológica. Seu 

plantio pode ser feito direto ao solo (semeadura e transplante de mudas) ou sobre 

palhada de outros cultivos, sendo o último o mais usado por melhorar a qualidade 

econômica-ambiental da cultura (MELO; VILELA, 2005; EMBRAPA, 2006; 

MONTEIRO, 2008; SANTOS, 2014). 

 Seu fruto possui pericarpo carnoso, com epicarpo frágil impermeável a gases 

e água, mesocarpo rico em açúcares e endocarpo praticamente composto de água. 

Apresenta dois ou mais lóculos com as sementes reniformes protegidas pela 

placenta. A colheita é feita manualmente ou mecanizada, sendo a última 

extensivamente mais utilizada, porém esta carreia maior acúmulo de impurezas aos 

frutos e possui qualidade sanitária melhor que a manual, pois diminui a 

disseminação de doenças e pragas (EMBRAPA, 2006; MELO, 2012; SANTOS, 

2014). 

 A qualidade do tomate para processamento industrial leva em consideração 

principalmente o teor de sólidos solúveis, pH, acidez total titulável, cor e consistência 

da massa. O processamento industrial consiste das etapas seguintes: recebimento, 

lavagem, seleção, separação, trituração, tratamento térmico, refinamento, 

evaporação, adição de ingredientes, esterilização comercial, envase e resfriamento. 

A partir da produção da polpa, pode-se produzir quase todos os produtos 

atomatados, exceto os que levam pedaços de tomate ou tomates inteiros (HOJO, 

2011; MELO, 2012; SANTOS, 2014; JBT FOOD TECH, 2015). 

 A região centro-oeste é beneficiada em relação à cultura de tomate industrial, 

o clima, solo, estações e índices pluviométricos são ideais para esse tipo de cultura. 

Todos esses fatores colocaram a região e o estado de Goiás em destaque na 

produção nacional, com 18 mil hectares plantados em 2011, e com uma produção 

de 1,4 milhões de toneladas (IBGE, 2013). 
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 O tomate é mundialmente conhecido e amplamente comercializado. Além de 

ser consumido in natura, o tomate também é aproveitado pela indústria para a 

produção de diversos tipos de produtos, dentre eles as polpas, molhos e extratos. O 

tomate utilizado pela indústria é uma variedade geneticamente modificada. Entre 

outros problemas enfrentados pelos produtores e posteriormente pelas indústrias 

está o controle de pragas na plantação. A colheita mecanizada usada pelos 

produtores e as plantas rasteiras do tomateiro favorecem a presença de pragas, 

como os roedores, que são inerentes ao ambiente sendo estes controlados de 

diversas formas no campo, mas que não podem exterminados em função da 

proibição estabelecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis. As pragas provenientes da colheita e presentes no próprio 

parque industrial da empresa são um grande problema para as unidades fabris, que 

necessita de métodos eficazes para reduzir a incidência destas pragas, bem como 

da presença mão-de-obra adaptada e qualificada (BRASIL, 1988). 

 A região centro-oeste é beneficiada em relação à cultura de tomate industrial, 

o clima, solo, estações e índices pluviométricos são ideais para esse tipo de cultura. 

Todos esses fatores colocaram a região e o estado de Goiás em destaque na 

produção nacional, com 18 mil hectares plantados em 2011, e com uma produção 

de 1,4 milhões de toneladas colhidas (IBGE, 2013). 

 Tendo em vista tal problemática, onde a incidência de fragmentos de pelos de 

roedores em alimentos já processados é definida como um contaminante físico, 

além de possibilitar a presença de micro-organismos patogênicos, as entidades 

públicas nacionais e internacionais de controle e fiscalização de alimentos se viram 

obrigadas a estipularem padrões para a presença destes fragmentos. Soma-se a 

isto o fato da incidência deste contaminante ser real, em função da sua presença 

natural no campo/meio ambiente e dos inúmeros locais favoráveis para seu 

aparecimento dentro das unidades fabris, tais entidades reconheceram que a 

presença desta praga é real e que deve ser considerada. Sendo assim, houve um 

avança quanto à legislação nacional pertinente que, atualmente, atualizou os dados 

para limites máximos de fragmentos de pelos de roedores, considerando todo este 

contexto aqui discutido. 

 Os agentes físicos que comumente podem ser encontrados em alimentos são 

materiais estranhos indesejáveis, causados também por falhas na manipulação e 

preparo, podendo ser repulsivos ou causar ferimentos. Alguns exemplos conhecidos 
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são adornos (como brincos e anéis), pedaços de plásticos ou vidro, ossos, pregos, 

palha de aço e fios de cabelo. (BRASIL, 2015a). 

 As condições sanitárias das plantações influenciam nos níveis de 

contaminação, assim como os cuidados com a colheita. Além do armazenamento 

em galpões velhos, úmidos, mal ventilados, com paredes cobertas de bolores, 

propiciam à multiplicação das espécies contaminantes e a invasão por novas 

espécies a partir do ambiente (GRACIANO, 2006). 

 As matérias estranhas presentes nos alimentos podem ser analisadas por 

métodos macroanalíticos e métodos microanalíticos, que são divididos de acordo 

com o tipo de sujidades. As sujidades são classificadas em leves e pesadas, de 

acordo com a densidade destes elementos em relação ao meio de flutuação que são 

separadas. As sujidades leves compreendem insetos e seus fragmentos, ácaros, 

fragmentos de pelos de roedores, enquanto as sujidades pesadas são areia, terra, 

vidro, insetos inteiros, entre outros (RODRIGUES, 2005). 

 Os roedores são transmissores em potencial, de uma série de doenças, entre 

elas a leptospirose, causada por diversos sorotipos de Leptospira interrogans, que 

se alojam nos rins desses animais e são continuamente eliminadas pela urina. 

Quando depositadas na água, ou em superfícies para o preparo de alimentos que 

estejam úmidas, as leptospiras têm chance de sobreviver durante um tempo 

suficientemente longo para serem infectantes. Existem outras doenças transmitidas 

por roedores e através de seus excrementos e urina como salmoneloses, peste 

(bubônica, pneumônica, septicêmica) e viroses, entre outras (GRACIANO, 2006). 

 Como o Estado de Goiás é maior produtor nacional de tomates (DIEESE, 

2010), o estudo em questão sobre matérias estranhas presentes em produtos 

atomatados industrializados se faz necessário para amplo entendimento sobre toda 

a cadeia primária de produção e processamento de tomate industrial, a fim de que 

se possam fomentar dados para pesquisas futuras com o objetivo da redução deste 

contaminante, de maneira eficaz e atendendo a legislação vigente para que se 

possa processar, a cada dia mais, produtos seguros biologicamente. 
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2- OBJETIVO GERAL 

 Investigar a presença de fragmentos de pelos de roedores em extratos, 

molhos e polpas de tomates produzidos por algumas das unidades fabris de 

processamento primário e secundário de tomates instaladas no Estado de Goiás. 

 

2.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Quantificar a presença de matérias estranhas indesejáveis como fragmentos de 

pelos de roedores, fragmentos de pelos humanos, ácaros, fragmentos de insetos e 

outros contaminantes físicos nos extratos, molhos e polpas de tomates de lotes de 

processamento de 2015. 

- Discutir a provável origem da contaminação por fragmentos de pelos de roedores e 

demais contaminantes físicos ao longo da cadeia de produção e processamento 

primário do tomate industrial. 

- Discutir as legislações internacionais e brasileira vigentes quanto à tolerância 

máxima de fragmentos de pelos de roedores em extratos, molhos e polpas de 

tomates processados. 

- Comparar os valores de fragmentos de pelos de roedores determinados na 

experimentação com diferentes tipos de alimentos processados. 
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3- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1- CULTIVO DO TOMATE INDUSTRIAL 

 O tomate (Solanum lycopersicum L.) pertencente à família Solanaceae e é um 

arbusto herbáceo com ramificações laterais, raízes pivotantes, caule flexível incapaz 

de suportar o próprio peso, sendo seu cultivo tutorado ou rasteiro conforme seu 

destino da produção. O fruto apresenta estrutura composta de epicarpo (pele), 

mesocarpo, endocarpo, feixe fibrovascular, septo, lóculo e tecido placentário. É uma 

dicotiledônea e seus frutos apresentam dois ou mais lóculos com semente 

reniformes imersas na placenta (SANTOS, 2014). 

 Monteiro (2008) afirma que as cultivares de tomate em cultivo rasteiro são 

direcionadas ao processamento industrial ao passo que o cultivo tutorado ou 

envarado é destinado ao consumo in natura. 

 Segundo Escalona (2009), o tomateiro desenvolve-se, floresce e frutifica num 

largo espectro de condições climáticas, porém germina otimamente na faixa de 25 a 

30ºC e, no restante do cultivo, desenvolve-se otimamente entre 13 e 26ºC. É uma 

planta que demanda muita água, mas o excesso de água prejudica o cultivo 

reduzindo os sólidos solúveis, limitando o crescimento radicular e aumentando a 

incidência de doenças, especialmente os fungos, e compacta o pólen, inclusive 

abortando algumas flores. 

 A área de plantio deve ser escolhida levando em consideração as 

propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos, a topografia (menos irregular 

possível), evitando áreas próximas às ocupadas com outros cultivos e bancos ou 

manchas de areia, cascalho e pedras. A área não pode ter probabilidade de 

encharcamento e sem restos culturais. É essencial a calagem do solo, pois aumenta 

a assimilação de macronutrientes primários e secundários pela cultivar (EMBRAPA, 

2006). 

 A maior parte da área plantada de tomate industrial é pelo plantio direto na 

palha, onde efetua-se o plantio das sementes ou transplante das mudas sobre a 

palha da cultura anterior, sem gradagem e aração prévias. Utiliza-se comumente 

palhada do milho, sorgo ou milheto e avaliando aspectos econômico-ambientais, 

este sistema apresenta vantagens relativas (MELO; VILELA, 2005). 
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 A cultura do tomate, nas regiões tropicais e subtropicais, sofre avarias na 

qualidade e rendimento da matéria-prima por conta de doenças, pragas e estresses 

abióticos. As plantas daninhas competem por água, luz e nutrientes com o tomateiro, 

liberam substâncias aleloquímicas que inibem a germinação e crescimento e 

contaminam a produção. As doenças reduzem a produtividade e a qualidade do 

produto e podem ser de origem bacteriana, virótica, fungíca, de nematóides e de 

danos fisiológicos. As pragas também prejudicam o tomateiro como as doenças e é 

de extrema importância realizar o combate desses insetos e ácaros, não restringindo 

ao controle químico e biológico, mas levando em consideração o manejo 

agronômico e acompanhamento (MELO; VILELA, 2005; EMBRAPA, 2006). 

 O tempo de maturação é inerente ao cultivar, clima, estado nutricional e água 

disponível para a planta. O estresse reduz o ciclo de maturação, sendo que no 

Brasil, a maior parte das cultivares maturam com aproximadamente 110 a 120 dias 

após germinação ou 90 a 100 dias do transplante (EMBRAPA, 2006). 

 A colheita do tomate pode ser feita de forma mecanizada ou manual, sendo 

na maior parte, para o tomate industrial, mecanizada. Esta é realizada por meio de 

automotrizes que cortam as plantas rentes ao solo e separa a parte aérea dos frutos 

por destaque sob intensa vibração. Porém, a mecanização reduz a qualidade da 

produção pelo maior acúmulo de impurezas junto ao produto colhido frente à 

colheita manual e aumenta a qualidade sanitária da colheita por reduzir a 

disseminação de pragas e doenças e o contato com pessoas e veículos (EMBRAPA, 

2006; MELO, 2012). 

 De acordo com Melo (2012), os atributos qualitativos do tomate mais 

importantes são o teor de sólidos solúveis, consistência, cor, pH e acidez titulável. O 

teor de sólidos solúveis é diretamente proporcional ao teor de sólidos totais e ao 

rendimento industrial, é influenciado por temperatura, luminosidade, adubação, 

densidade de plantio e irrigação. A consistência leva em consideração o aspecto 

viscoso ou aguado da polpa, relaciona-se ao teor de sólidos insolúveis (pectinas, 

celulose, proteína e açúcares complexos) e é inversamente proporcional ao teor de 

sólidos solúveis. 

 Os frutos ideais para processamento devem possuir desenvolvimento 

fisiológico pleno, maturação uniforme e completa, limpo, polpa vermelha e lustrosa, 

textura firme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas, de doenças e de 

pedúnculo. Porém, frutos defeituosos são tolerados para industrialização levando em 
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consideração os defeitos dos frutos e o desconto em peso do produto, segundo a 

Portaria nº 278, de 30 de novembro de 1988, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, conforme Tabela 1 e Tabela 2 (EMBRAPA, 2006; MONTEIRO, 

2008). 

 

Tabela 1-Defeitos do tomate com destino ao processo industrial. 
Defeitos 

Descrição 
GRAVES 

Verde Tomate imaturo que apresente mais de 50% da superfície verde. 
Bichado ou brocado Tomate com presença de larvas ou seus efeitos (furos). 
Mofado Tomate apodrecido em decorrência da ação de fungos. 
Rachado Tomate com rachadura profunda (lóculo visível), não-cicatrizada, 

expondo os tecidos internos, com perda de líquido. 
Desintegrado Tomate ou fragmentos em decomposição, por causa da 

excessiva compressão ou ação dos agentes microbiológicos. 
Pequeno Tomate com diâmetro horizontal maior ou igual a 15 mm. 
Com fundo preto Tomate com podridão apical. 

GERAIS  

Queimado Tomate com escaldadura provocada pela ação do sol ou nó. 
Descolorido Tomate com a coloração amarela (fisiológico), que jamais atinge 

o ponto ideal de maturação. 
Com rachadura 
superficial 

Tomate com fenda na película ou atingindo a polpa, mas sem 
perda de líquido. 

Lesionado Tomate com ferimentos ou depressões devidos à ação de 
granizo ou outras causas mecânicas, porém sem contaminação 
microbiológica. 

Murcho Tomate sem turgência, de enrugado a flácido. 
Com coração preto Tomate com necrose na polpa ou na placenta. 
Com pedúnculo Tomate com o pedúnculo aderido. 

Fonte: BRASIL (1988). 

 
Tabela 2-Prêmios e descontos relativos aos tipos de tomate para industrialização 
considerando exigência mínima e tolerância máxima dos defeitos. 

Tipo 
Exigência mínima 
de frutos bons (%) 

Tolerância máxima 
de defeitos graves 

(%) 

Prêmio ou 
desconto sobre 

o peso (%) 

Especial 50 0 a 10 + 10 
Standard 40 10 a 20 0 
Utilizável I 40 20 a 25 - 5 
Utilizável II 40 25 a 30 - 10 
Utilizável III 40 30 a 35 - 20 
Utilizável IV 40 35 a 40 - 30 

Fonte: BRASIL (1988). 
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3.2- PROCESSAMENTO DO TOMATE INDUSTRIAL 

 O processamento primário do tomate industrial compreende no recebimento 

da matéria-prima, lavagem e sanitização, seleção, separação, trituração, 

inativaçãoenzimática por tratamento térmico (cold break ou hot break), 

despolpamento e acabamento, concentração da polpa em múltiplos efeitos, 

esterilização comercial e envase. O recebimento ocorre com descarregamento da 

matéria-prima por tombamento até o conduto do transportador hídrico, seguindo 

para a área de lavagem, sanitização e seleção. No fundo do transportador forma-se 

um lodo constituído pela sedimentação de terra, ramas, folhagens, capim, pedaços 

de frutos, torrões, pedras e outros contaminantes físicos. Há também um 

gradeamento que procura separar as impurezas grosseiras do tomate, em especial 

pedras oriundas da colheita mecanizada (HOJO, 2011; SANTOS, 2014; JBT FOOD 

TECH, 2015). 

 Ao chegar à área de lavagem, sanitização e seleção, os tomates passam por 

chuveiramento sobre a esteira onde ocorre a seleção manual ou eletrônica dos 

frutos para separar o restante do material do campo. Em seguida, o tomate passa 

por trituração e por tratamento térmico (cold break ou hot break) que visa inativar as 

enzimas da matéria-prima triturada por injeção de vapor (aquecimento direto). Esta 

operação garante maior consistência da polpa, pois inativa enzimas e reduz 

parcialmente a carga microbiológica de deteriorantes da massa. O suco passa por 

despolpamento e refinamento que nada mais é que um peneiramento mecanizado 

para remoção de pele, fibras longas e insolúveis, bem como sementes trituradas 

(HOJO, 2011; SANTOS, 2014; JBT FOOD TECH, 2015). 

 A polpa de tomate segue para a evaporação onde se remove a água da polpa 

com intuito do aumento do teor de sólidos totais do produto. Segue então para a 

esterilização comercial a fim de garantir a segurança biológica do alimento 

eliminando todos os micro-organismos presentes, incluindo esporos. É envasadaem 

zonas assépticas nas embalagens desejadas, em especial embalagens de alta 

capacidade, como os Big Bag que comumente trabalham com volumes de 220 a 

1.200 kg, seguindo para o armazenamento e distribuição (HOJO, 2011; SANTOS, 

2014; JBT FOOD TECH, 2015). 

 Segundo Santos (2008), o tomate processado gera diversos derivados como 

concentrado de tomate, extrato de tomate, molho de tomate, polpa de tomate, 

ketchup, etc. Estes produtos se diferenciam especialmente quanto ao teor de sólidos 
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solúveis, textura, acidez, cor, sabor e adição de ingredientes. No Brasil, segundo a 

Resolução RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 272, de 22 

de Setembro de 2005, define-se que o concentrado de tomate deve conter no 

mínimo 6% de sólidos solúveis totais naturais de tomate, podendo ser acrescido de 

cloreto de sódio e sacarose. 

 O extrato de tomate é feito da polpa adicionada de açúcar (1%) e sal (6%) 

variando sua classificação de acordo com sua concentração, conforme estabelecido 

pela CNNPA nº 12, de 1978 da ANVISA, que embora revogada ainda serve de 

padrão. O purê possui mínimo de 9% p/p; o extrato simples concentrado com 

mínimo de 18% p/p; extrato duplo concentração com mínimo de 25% p/p; e o extrato 

triplo concentrado com o mínimo de 35% p/p. Em todos estes produtos, leva-se em 

consideração a substância seca, menos o cloreto de sódio (SANTOS, 2014). 

 Os molhos de tomate são definidos pela legislação brasileira como “os 

produtos em forma líquida, pastosa, emulsão ou suspensão à base de especiaria(s) 

e ou tempero(s) e ou outro(s) ingrediente(s), fermentados ou não, utilizados para 

preparar e ou agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas” (RDC 276, de 22 de 

Setembro de 2005, ANVISA). Apresenta grande praticidade por ser pronto para 

consumo e pode apresentar sabores variados como manjericão, ervas finas, 

azeitona e outros tantos. No comércio brasileiro, encontram-se as seguintes classes 

de molho de tomate: Molho de tomate peneirado, Molho de tomate tradicional, Molho 

de tomate concentrado, Molhos prontos com carnes e Molhos prontos com 

cogumelos. (SANTOS, 2014). 

 Santos (2014) define que a polpa de tomate ou purê de tomate é produzida de 

tomates sem as peles e sementes, sendo extremamente versátil para preparos 

culinários onde é usada como base para molhos e refogados, garantindo o 

consumidor a condimentar de acordo com sua preferência. A polpa geralmente é 

estocada entre 22-26ºBrix, mas pode variar de 18-33ºBrix. A indústria decide qual o 

teor de sólidos solúveis a polpa deve ficar, respeitando o mínimo de 9% p/p. 

 

3.3- O TOMATE NO BRASIL 

 A produção de tomate industrial brasileira teve inicio no estado de 

Pernambuco. Com o aumento do valor comercial e a necessidade de maior 

produção, o tomate começou a ser cultivado também no estado de São Paulo, em 

meados da década de 1950. Com a expansão do mercado consumidor, foi 
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necessário o surgimento de novas fronteiras para o crescimento da cultura. As 

regiões do cerrado mineiro e goiano foram inseridas, a partir da década de 1990, na 

fronteira de cultura do tomate industrial por apresentarem condições favoráveis à 

produção (CAMARGO et al., 2006). Entre os anos de 2002 a 2008 a produção 

brasileira registrou um crescimento de 5,9%, entretanto a área colhida reduziu 2,6%, 

o que indicou uma melhora de rendimento da produção. Durante o ano de 2013 o 

Brasil produziu 4.187.646 toneladas de tomate, e apresentou um rendimento médio 

de 66.802 kg/ha (IBGE, 2013).  A participação do Brasil na produção mundial em 

2013 foi pouco mais de 3,8%, ocupando a 7º posição, como pode ser observadona 

tabela 3. 

 

Tabela 3-Produção mundial de tomate industrial (em milhões de toneladas). 

Colocação País Produção (Mil. de toneladas) 

1° Estados Unidos 11.928 
2° Itália 4.500 
3° China 3.230 
4° Espanha 1.935 
5° Turquia 1.750 
6° Irã 1.750 
7° Brasil 1.294 
8° Portugal 1.190 
9° Tunísia 830 
10° Chile 668 

Fonte: WPTC (2013). 

 

3.4- O TOMATE EM GOIÁS 

 O estado de Goiás é o maior produtor e processador de tomate industrial 

nacional, de 23 indústrias do setor no País, 11 estão em Goiás, segundo números 

do Congresso Brasileiro de Tomate Industrial (2014). Goiás tem condição de dobrar 

o processamento industrial de tomate para abastecer o mercado interno e de 

agregar o produto à sua pauta de exportação num curto período, se investimentos 

em distribuição de energia e no manejo de produção forem realizados pelos 

governos e pela cadeia produtiva. 

 A conclusão é do professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz, da Universidade de São Paulo (USP), Paulo César Tavares de Melo, que 

coordena o 6° Congresso Brasileiro de Tomate Industrial. Das 23 indústrias do País 

que trabalham com a produção de molhos e derivados, 11 estão em Goiás (GOIÁS, 
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2010). O professor ainda faz ponderações sobre porque o estado de Goiás chegou a 

essa posição de destaque nacional: 

“O clima seco do Cerrado é bastante favorável ao cultivo do tomate 

rasteiro que tem seu plantio concentrado entre os meses de março 

e setembro. Hoje, a cultura é baseada em sementes híbridas com 

alto potencial produtivo e com resistência múltipla a diversas 

doenças. Além disso, praticamente todo o tomate produzido no 

Cerrado goiano é colhido com máquinas de alta eficiência para 

realizar essa operação. O parque industrial instalado em Goiás é 

também um destaque em termos de modernidade e tecnologia. 

Todos esses fatores reunidos são preponderantes para garantir 

uma boa produtividade.” 

 Os municípios do estado de Goiás que se destacam como maiores produtores 

de tomate são: Cristalina, Morrinhos, Itaberaí e Silvânia (FAEG, 2014). Em 2013 o 

estado bateu recordes de produção, com uma quantidade produzida ultrapassando a 

casa de um milhão de toneladas, como pode ser observado na tabela 4.  

 

Tabela 4-Dados da produção de tomate no estado de Goiás no ano de 2013. 
Tomate - quantidade produzida 1.317.607 toneladas 
Tomate - valor da produção 1.050.808 reais 
Tomate - área plantada 15.679 hectares 
Tomate - área colhida 15.679 hectares 
Tomate - rendimento médio 84.036 kg/hectares 

Fonte: IBGE (2013). 

 

3.5- AGENTES FÍSICOS PRESENTES EM TOMATES 

 Os alimentos em geral estão sujeitos a sofrerem interações com perigos 

físicos, químicos e biológicos. Dentre os físicos, podem ser encontrados diversos 

corpos estranhos, como pedaços de metal, pedaços de borracha, pedaços de 

plástico, areia, parafusos, pedaços de madeira, cacos de vidro ou pedras. Além de 

espículas de osso, fio de cabelo, pelos humanos e de roedores, dentre outros 

(REVISTA-FI, 2008). 

 O tomate para fins industriais torna-se susceptíveis ao ataque de insetos, 

roedores, larvas, parasitos e outras pragas, pois seu cultivo é do tipo rasteiro, no 

qual os frutos crescem em contato com o solo. Devido à seleção e lavagem 

inadequadas ou pela não utilização de procedimentos de boas práticas de 
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fabricação, na maioria dos produtos derivados de frutas e hortaliças, 58 matérias 

estranhas como insetos, ácaros e pelos de animais, podem estar presentes 

(SANTOS, 2014). 

 A presença de pelos de animais pode indicar contato com animais ou 

produtos com excrementos e/ou urina de mamíferos, dentre os quais os roedores. Já 

os ácaros, quando ingeridos, podem desencadear reações alérgicas em indivíduos 

susceptíveis (SANTOS, 2014). 

 Não há relatos de casos de indivíduos ou animais que tenham contraído 

leptospirose ou hantavirose por ingestão de alimentos contendo pelos de ratos 

(MEERBURG; SINGLETON; KIJLSTRA, 2009). A presença de pelos de ratos não 

acarreta riscos a saúde do consumidor, devido que os derivados de tomate são 

submetidos a tratamento térmico (esterilização comercial), sendo considerada uma 

contaminação física sem risco biológico (ofensiva para os sentidos) (FDA, 2013).  

 A Food and Drug Administration (FDA), órgão que define a legislação para 

alimentos e drogas nos EUA, possui um documento intitulado “Defect Levels 

Handbook – The Food Defect Action Levels: Levels of natural or unavoidable defects 

in foods that present no health hazards for humans” no qual são estabelecidos os 

níveis mínimos de contaminantes naturais ou inevitáveis em alimentos que não 

apresentam perigo para humanos, dentre os quais estão inclusos pelos de ratos e 

fragmentos de insetos em diversos alimentos, como canela moída, temperos em 

geral, chocolate, cacau, fubá, macarrão, noz-moscada, pimenta, pipoca entre outros. 

Porém, para tomate e seus derivados o documento estabelece limites apenas para a 

presença de fragmentos de insetos e fungos (SANTOS, 2014). 

 A FDA concorda que é razoável aceitar defeitos mais naturais na nossa 

alimentação, em vez de aumentar a quantidade de agrotóxicos pulverizados sobre 

eles, por causa do perigo muito real de expor os consumidores a riscos potenciais a 

partir de resíduos destes produtos químicos, em oposição aos defeitos naturais e 

inevitáveis esteticamente desagradáveis, porém inofensivos (SIXWISE, 2015). 

 

3.6- LEGISLAÇÃO PARA FRAGMENTOS DE PELOS DE ROEDOR EM 

PRODUTOS ATOMATADOS 

 Segundo a ANVISA (BRASIL, 2014c), roedores compreendem os ratos, as 

ratazanas e os camundongos inteiros ou em partes. Os limites de tolerância 

estabelecidos em legislação para produtos atomatados foram estabelecidos levando 



13 
 

em consideração estudos realizados pela Embrapa-Hortaliças, professores da 

Universidade de São Paulo (USP), além da realidade brasileira e mundial sobre os 

métodos de colheita e plantio. Dados colhidos entre 2007 e 2010 foram usados para 

um levantamento de dados sobre matérias estranhas presentes em produtos 

atomatados também foram usados para a discussão e revisão da legislação vigente, 

além de videoconferência com técnicos da FDA (LAPA, 2014). A Tabela 5 mostra os 

limites de tolerância de fragmento de pelos de roedores estabelecidos por legislação 

brasileira vigente em produtos alimentícios. 

 

Tabela 5-Limite máximo de fragmentos de pelo de roedor em produtos atomatados. 

Alimento Matérias estranhas Limite máximo 
Metodologia 

Analítica AOAC 

Produtos de tomate 
(molhos, purê, 
polpa, extrato, 
tomate) 

Fragmentos de 
pelos de roedor 

1 em 100g 955.46 B (16.13.14) 

Uva passa 
Fragmentos de 
pelos de roedor 

1 em 225g 969.42 (16.10.08) 

Chá de menta ou 
hortelã 

Fragmentos de 
pelos de roedor 

2 em 25g 
975.49 Aa Bb 
(16.14.05) 

Chá de carqueja 
Fragmentos de 
pelos de roedor 

1 em 25g 
975.49 Aa Ba 
(16.14.05) 

Chá de boldo 
Fragmentos de 
pelos de roedor 

2 em 25g 
975.49 Aa Ba 
(16.14.05) 

Chás compostos 
Fragmentos de 
pelos de roedor 

1 em 25 g nos chás 
compostos que  
contenham boldo, 
menta, hortelã e 
carqueja. 

975.49 Aa Ba 
(16.14.05) 

Páprica 
Fragmentos de 
pelos de roedor 

11 em 25g 977.25 (16.14.22) 

Canela em pó 
Fragmentos de 
pelos de roedor 

1 em 50g 968.38 b (16.14.12) 

Orégano (todas as 
formas de apresenta 
ção) 

Fragmentos de 
pelos de roedor 

1 em 10g 

975.49 AbBb 
(16.14.21) - Orégano 
moído 969.44 
(16.14.21) - Orégano 
em flocos 

Cacau em pó ou 
massa 

Fragmentos de 
pelos de roedor 

1 em 50g 965.38 a (16.02.01) 

Chocolate e 
produtos 
achocolatados 

Fragmentos de 
pelos de roedor 

1 em 100g 965.38 b (16.02.01) 

Fonte:BRASIL (2014c). 
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3.7- LEPTOSPIROSE 

 As leptospiras são semelhantes às bactérias da ordem Spirochaetales e da 

família Leptospiraceae. São bactérias com forma fina e espiralada; com 0,1 a 0,2 µm 

de diâmetro (microscopia de campo escuro é essencial para a observação) e 6-12 

µm de comprimento; apresentam extremidades com ganchos; móveis por terem 

flagelos anfitricos (um em cada pólo da célula); aeróbicas estritas; oxidases 

negativas; catalases positivas; quimiorganotróficas; capazes de utilizar os ácidos 

graxos de cadeia longa como a única fonte de carbono e energia; incapazes de 

metabolizar os açúcares; não necessitam de aminoácidos para o crescimento. As 

leptospiras são bioquimicamente inativas; multiplicam-se melhor na temperatura em 

torno de 26-30º C e pH entre 7,2 e 7,4. Podem atravessar membranas filtrantes de 

0,45 m de diâmetro (GOMES, 2013). 

 A leptospirose é uma zoonose bacteriana de curso agudo e crônico, de 

ocorrência endêmica e caráter sistêmico que afeta diversas espécies de animais 

domésticos, silvestres e os seres humanos, amplamente disseminada, assumindo 

considerável papel como problema econômico e de saúde pública. Os surtos 

ocorrem por exposição à água contaminada com urina ou tecidos provenientes de 

animais infectados particularmente nas ocasiões em que ocorrem elevados índices 

de precipitações pluviométricas, e nas regiões em que o solo apresenta reação 

neutra ou levemente alcalina, associando-se ainda à variedade de espécies 

hospedeiras que facilitam a cadeia de eventos necessários para a transmissão da 

doença (AZEVEDO; FERNANDES, 2011). 

 Dentre as modalidades de fontes de infecção dos animais acometidos, da 

maior relevância é o papel dos portadores (convalescentes e sadios), excretores de 

leptospiras a quem se atribui a persistência de focos da doença. Devido à longa 

duração desta condição e ampla facilidade de deslocamento, por não manifestar 

sinais clínicos de infecção, eles se tornam os reservatórios de manutenção do 

agente no ambiente (AZEVEDO; FERNANDES, 2011). 

 A transmissão de doenças por meio de roedores ocorre por meio de pelos, 

urina, fezes, mordida ou seus parasitas (GOMES, 2012). A transmissão ocorre 

também entre outros animais e deles para os humanos por mecanismos diretos e 

indiretos (LUCHEIS; FERREIRA, 2011). 
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 Sua incidência é significativamente maior em países quentes (tropicais) do 

que em regiões temperadas, especialmente devido à sobrevivência prolongada de 

leptospiras em ambientes quentes e úmidos. Além disso, na maioria dos países 

tropicais em desenvolvimento os seres humanos têm mais oportunidades de ser 

expostos a animais infectados (domésticos, selvagens ou de gado) e ambientes 

contaminados, especialmente durante períodos de chuva (verão). A sua maior 

ocorrência também está relacionada com o saneamento deficiente encontrados em 

regiões pobres, o que permite a proliferação de roedores domésticos e contacto com 

a água contaminada (LUCHEIS; FERREIRA, 2011). No Brasil, a letalidade geral 

para os casos de leptospirose notificados é de 10%, a letalidade para os pacientes 

que desenvolvem hemorragia pulmonar é maior que 50% (BRASIL, 2015d). 

 A Leptospira reproduz melhor na temperatura do corpo, mas podem 

sobreviver ao longo de um largo intervalo. Ela é incapaz de tolerar uma temperatura 

acima de cerca de 42 °C, o que pode explicar por que o crescimento bacteriano é 

reduzido ou revertidas em pacientes com febres muito altas, sem nenhum relato de 

sobrevivência quando aquecido a mais de 55 ° C. No frio é mais fácil de tolerar, e ela 

pode ser congelada (em gelo ou azoto líquido) e, subsequentemente, reavivado 

(LEPTOSPIROSIS INFORMATION,2015). 

 

3.8- ESTATÍSTICA DE LEPTOSPIROSE EM GOIÁS 

 No estado de Goiás no período de 2007 a 2014, foram notificados 793 casos 

de leptospirose, dos quais 99 foram confirmados e destes, 18 evoluíram para óbito, 

representado uma letalidade de 17,3%. No ano de 2013, foram notificados 174 

casos suspeitos, destes, 30 foram confirmados, sendo 07 com evolução para óbito, 

representando uma taxa de letalidade de 23,3%. Os municípios de Goiânia, Anápolis 

e Jataí possuem os maiores números de notificações e de casos confirmados para 

tal doença (BRASIL, 2015c). 

 

3.9- OUTRAS PRINCIPAIS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ROEDORES 

 Além da leptospirose, outras principais doenças transmitidas por roedores são 

hantavirose, peste bubônica, tifo murino, salmonelose e triquinose (GOMES, 2012). 

 A Hantavirose é transmitida pela saliva e pela urina dos ratos, causa uma 

virose que pode ser mortal se não tratada e não há tratamento específico para a 

doença. A Peste bubônica ou peste negra é transmitida pela picada da pulga do rato 
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infectada. Assim como a leptospirose, a peste bubônica também é tratada com 

antibióticos. A Tifo murino ou febre murina,é transmitida pelas fezes da pulga do rato 

de telhado contaminada e seu tratamento também é por antibióticos. A Salmonelose 

é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados por fezes de roedores. E a 

Triquinose é transmitida por ingestão de carne de porco mal cozida contaminada 

(FUNASA, 2002). 

 

3.10- MÉTODOS DE INATIVAÇÃO DA LEPTOSPIRA 

 Segundo Seyffert (2007), em uma dissertação sobre anticorpos monoclonais 

contra as proteínas LigA e LigB de leptospiras patogênicas: produção e 

caracterização, foram feitas três placas de poliestireno sensibilizadas com 

2x108leptospiras mL-1 intactas, que foram inativadas pelo calor a 100 ºC durante 10 

minutos. Já Carvalho (2008) inativou a leptospira revestida com Matrigela 56 °C com 

exposição durante 30 minutos. 

 Um método de alta eficiência para destruição de micro-organismo, vegetativos 

e esporulados, é a aplicação de radiação. Dentro os processos a Radapertização é a 

que apresenta maior eficiência em função da elevada dose de radiação emitida, de 

25 a 60 kGy, capaz de esterilizar todo o material exposto, incluindo fragmentos de 

pelos de roedores que possam estar presentes nos alimentos, em especial em 

condimentos utilizados para a preparação de molhos de tomates. A radiação 

ultravioleta (UV) também é amplamente utilizada para o processamento de 

alimentos, porém tem eficiência reduzida, quando comparada aos métodos por 

energia ionizante, em função de sua reduzida capacidade de penetração nos 

alimentos e materiais de embalagens para alimentos (NOBRE, 2011).  

A irradiação com raios gama são ondas de curto comprimento similares à luz 

ultravioleta e às micro-ondas, são produzidas por isótopos radioativos como o 

Cobalto 60 (60Co) e Césio 137 (137Cs). A radiação ionizante traz vantagens sobre os 

outros métodos usados para destruir bactérias nos alimentos, pois tem um alto 

conteúdo de energia e grande penetração e letalidade devido sua ação em nível 

celular. Sua penetração é instantânea, uniforme e profunda (POLIZEL, 2006). 
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4- MATERIAL E MÉTODOS 

 As amostras utilizadas para a experimentação consistiram em produtos 

atomatados processados e distribuídos pelas indústrias de processamento primário 

de tomates e de processamento primário e secundário de tomates instaladas no 

Estado de Goiás. 

 30 lotes experimentais foram adquiridos, aleatoriamente, no mercado da 

cidade de Goiânia-GO. Cada lote experimental foi constituído por 2 embalagens 

totalizando 60 amostras para análise. Tais amostras foram constituídas por40 

Molhos de Tomates, 14 Extratos de Tomates e 6 Polpas de Tomates. As amostras 

de Molhos de Tomates foram compostas por 8 Molhos de Tomates Sabor 

Manjericão, 4 Sabor Pizza, 16 Sabor Tradicional, 6 Sabor Bolonhesa, 2 Sabor 

Azeitona, 2 Sabor Cebolinha e Salsa, 2 Sabor Parmegiana, 2 Sabor Champignon e 

Manjericão Fresco. As amostras de Extratos de Tomates foram compostas por 14 

Extratos de Tomates. As amostras de polpas de Tomates foram compostas por 6 

Polpas de Tomate. 

Quanto ao tipo de embalagem, as amostras foram classificadas em 26 

embalagens flexível do tipo Stand-up Pouch, 18 em embalagem tipo Metálica, 12 em 

embalagem do tipo Cartonada, 4 em embalagem do tipo Vidro. A Tabela 6 apresenta 

a distribuição das amostras analisadas. 
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Tabela 6- Distribuição das amostras de produtos atomatados avaliados. 

Produto Sabor Embalagem Marca Lote 
Data de 
Validade 

Código da Amostra 

Molho de 
Tomate 

Pizza Stand-up Pouch- 300 g Pomarola Receitas 070711 02/11/2015 1A e 1B 

Bolonhesa Stand-up Pouch- 300 g Pomarola 092012 15/12/2015 2A e 2B 

Tradicional Stand-up Pouch- 300 g Pomarola Lévia 050503 28/02/2016 3A e 3B 

Champignon com 
Manjericão 

Stand-up Pouch- 300g Pomarola Lévia 071701 10/07/2016 4A e 4B 

Tradicional Stand-up Pouch- 300 g Pomarola Lévia 073101 24/07/2016 5A e 5B 

Manjericão Stand-up Pouch- 340 g Tarantella 031903 13/03/2016 6A e 6B 

Parmegiana Stand-up Pouch- 300 g Pomarola Receitas 093101 26/01/2016 7A e 7B 

Manjericão + Azeite Cartonado – 520 g Pomarola Receitas+ J1701U 12/01/2016 8A e 8B 

Cebolinha e Salsa+ Azeite Cartonado – 520 g Pomarola Receitas+ GJL050347322 30/11/2015 9A e 9B 

Tradicional Cartonado – 520 g Quero 16 04/2017 10A e 10B 

Tradicional Lata – 340 g Tarantella 042801 17/01/2017 11A e 11B 

Tradicional Lata – 340 g Pomarola 041203 01/03/2017 12A e 12B 

Pizza Stand-up Pouch- 340 g Qualitá 321M2P 10/2016 21A e 21B 

Bolonhesa Stand-up Pouch- 340 g Qualitá 087M23P 09/2016 22 A e 22B 

Manjericão Stand-up Pouch- 340 g Salsaretti 236602 10/10/2015 23A e 23B 

Tradicional Stand-up Pouch- 340 g Salsaretti 243117 05/09/2016 24A, 24B, 24C e 24D 

Azeitona Stand-up Pouch- 340 g Salsaretti 239093 19/09/15 25A e 25B 

Tradicional Lata – 340 g Qualitá 106 02/2017 26A e 26B 

Tradicional Lata - 340 g Salsaretti 217486 19/11/2016 27A e 27B 

Extrato 
de 

Tomate 
 

Lata – 350 g Quero 26 02/2017 13A e 13B 

Lata – 340 g Heinz 03  14A e 14B 

Lata – 340 g Elefante 021104 31/03/2017 15A e 15B 

Vidro – 190 g Quero 09 01/2017 16A e 16B 

Lata – 130 g Heinz 09 03/2017 17A, 17B, 17C e 17D 

Lata – 340 g Primor 1502052 23/11/2015 28A e  28B 

Polpa de 
Tomate 

 

Cartonado- 520 g Pomodoro K0602U 03/12/2015 18A e 18B 

Cartonado- 520 g Quero 27 04/2017 19A e 19B 

Cartonado- 520 g Tarantella K1001U 06/11/2015 20A e 20B 
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 Para as determinações de pelos de roedores em produtos atomatados, foi 

utilizada o método 955.46B (16.13.14) descrita pela Association Official Analytical 

Chemists (AOAC International). As determinações constituíram em uma única 

avaliação por amostra (embalagem/produto) seguida da repetição para a segunda 

amostra, conforme metodologia oficial. 

 Primeiramente pesou-se 200 g de produto, em balança analítica Marte 

UX42004 (Marte Balanças e Aparelhos de precisão Ltda., Santa Rita do Sapucaí-

MG, Brasil), para as amostras de Molhos de Tomates e Polpas de Tomates, e 100 g 

de produto, para as amostras de Extratos de Tomates, em frasco armadilha de vidro 

de 2 L. Foi adicionado, para cada frasco, 20 mL de óleo mineral isolante(Química 

Credie Ltda., Manaus-AM, Brasil).Os frascos foram preenchidos até o gargalo com 

água destilada a 70ºC, fazendo-se uma agitação suave com o auxílio de um bastão 

de vidro, seguida de um repouso por30 min para separação das fases e arraste, pelo 

óleo mineral isolante, de fragmentos de pelos de roedores e humanos, fragmentos 

de insetos e ácaros caso estivessem presentes nas amostras. 

 O sobrenadante foi então retirado com auxílio da armadilha de borracha e foi 

feita a lavagem do gargalo do frasco com Heptano (Química Credie Ltda., Manaus-

AM, Brasil) para retirada do residual de óleo mineral isolante. O volume do frasco foi 

completado novamente com água a 70 °C, fazendo nova agitação suave e novo 

repouso por 10 min, retirando-se novamente o sobrenadante da nova separação de 

fases. 

 O sobrenadante isolado foi então submetido à filtração para a separação dos 

possíveis contaminantes físicos presentes. Tal processo foi realizado através de um 

funil de porcelana, frasco de Kitassato de vidro de 2 L, bomba a vácuo Prolab 820 

(Prolab Materiais para Laboratório, São Paulo-SP, Brasil) e papel filtro. O papel filtro 

foi previamente marcado com linhas verticais a lápis, em toda a sua extensão, a fim 

de facilitar a visualização e orientação durante o processo de identificação de 

contaminantes físicos no Microscópio Estereoscópio. Após processo de filtração, os 

papéis de filtro, respectivos as suas amostras de atomatados, foram então 

examinados em Microscópio Estereoscópio Binocular Leica modelo EZ4D (Leica do 

Brasil Importação e Comércio Ltda, São Paulo – SP, Brasil), com lente objetiva em 

zoom de 35x e utilizou-sesoftware de captura de imagem LAD EZ versão 1.8.0 

(Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda, São Paulo – SP, Brasil), onde os 

fragmentos e outros materiais estranhos que por ventura foram detectados 
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tiveramseu registro de imagem. As escalas que acompanham as ilustrações foram 

obtidas nas mesmas condições ópticas. 

 Os dados quantificados foram então tabelados e comparados com a 

legislação vigente para discussão a respeito do atendimento ou não aos padrões 

estabelecidos, bem como da discussão a respeito das prováveis fontes de 

contaminação tanto no campo quanto no parque industrial. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 As amostras foram analisadas quanto à presença de fragmentos de pelos de 

roedores, fragmentos de pelos humanos e insetos pelo método de flutuação descrito 

em AOAC (2000). A Tabela 7 apresenta as quantidades determinadas nas amostras 

de atomatados e a Figura 1 algumas imagens destes contaminantes encontrados. 

 

Tabela 7-Quantificação de fragmentos de pelos de roedores, fragmentos de pelos 
humanos e insetos em amostras de atomatados processados no Estado de Goiás. 

Amostra 
Pelo de 
roedor 

Pelo 
humano 

Inseto Amostra 
Pelo de 
roedor 

Pelo 
humano 

Inseto 

1A n.e.1 n.e. n.e. 1B 1 1 n.e. 
2A n.e. 1 n.e. 2B 1 n.e. n.e. 
3A 1 n.e. n.e. 3B n.e. n.e. n.e. 
4A n.e. n.e. n.e. 4B n.e. n.e. n.e. 
5A n.e. n.e. n.e. 5B 1 n.e. n.e. 
6A 2 1 n.e. 6B 2 n.e. n.e. 
7A 2 n.e. n.e. 7B n.e. n.e. n.e. 
8A n.e. n.e. n.e. 8B 4 n.e. n.e. 
9A 1 n.e. n.e. 9B n.e. n.e. n.e. 

10A n.e. n.e. n.e. 10B 1 n.e. n.e. 
11A n.e. n.e. n.e. 11B n.e. n.e. n.e. 
12A n.e. n.e. n.e. 12B 1 n.e. n.e. 
13A n.e. n.e. n.e. 13B n.e. n.e. n.e. 
14A n.e. n.e. n.e. 14B n.e. n.e. n.e. 
15A 2 n.e. 1 15B 1 n.e. n.e. 
16A n.e. n.e. n.e. 16B n.e. n.e. n.e. 
17A n.e. n.e. n.e. 17B 1 n.e. n.e. 
17C 2 2 n.e. 17D n.e. n.e. n.e. 
18A 1 n.e. 1 18B 1 n.e. n.e. 
19A 1 n.e. n.e. 19B n.e. n.e. n.e. 
20A 1 n.e. 1 20B 1 n.e. n.e. 
21A n.e. n.e. n.e. 21B n.e. n.e. n.e. 
22A n.e. n.e. n.e. 22B 2 n.e. n.e. 
23A 3 n.e. n.e. 23B 1 n.e. n.e. 
24A 2 n.e. n.e. 24B 2 n.e. n.e. 
24C n.e. n.e. n.e. 24D 3 n.e. n.e. 
25A n.e. n.e. n.e. 25B n.e. 1 n.e. 
26A 3 1 n.e. 26B 2 n.e. n.e. 
27A 2 n.e. n.e. 27B 3 n.e. n.e. 
28A 7 1 n.e. 28B 12 n.e. n.e. 

1 Não encontrado. 

Quanto a quantidade permitida de fragmentos de pelos de roedores em 

produtos atomatados, as amostras 6A e 6B, 7A, 15A, 17C, 22B, 23A, 24A, 24B e 

24D, 26A e 26B, 27A e 27B, e 28A e 28B estão acima do limite máximo estabelecido 

pela legislação vigente que é de 1 fragmento de pelo de roedor para cada 100 g de 

produto (BRASIL, 2014c), sendo que as amostras 28A e 28B apresentaram a maior 
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quantidade de fragmentos. Nas amostras 1B, 2B, 5B, 9A, 10B, 12B, 15B, 18 A e 

18B, 19A, 20A e 20B, 23B e 25B, verificou-se a presença de fragmento de pelo de 

roedor, porém dentro do limite estabelecido pela legislação vigente. As demais 

amostras mostraram ausência de fragmento de pelo de roedor. 

 

Figura 1-Fragmento de pelo de roedor (a), pelo humano (b) e inseto (c). 

 

 Para as amostras 1B, 2A, 6A, 17C, 25B e 26A foi detectada a presença de 

fragmento de pelo humano e a amostra 17C foi a que apresentou maior quantidade 

(2 fragmentos). Nas amostras 15A, 18A, 19B e 20B detectou-se a presença de 

fragmentos de inseto e todas estavam dentro do padrão estabelecido para produtos 

derivados de tomate pela ANIVSA que é de no máximo 10 fragmentos de inseto a 

cada 100 g de produto (BRASIL, 2014c). Não foram encontrados quaisquer 

fragmentos dos tipos analisados nas amostras 1A, 3B, 4A e 4B, 5A, 7B, 8A, 9B, 10A, 

11A e 11B, 13A e 13B, 14A e 14B, 16A e 16B, 17A e 17D, 21A e 21B, 22A, 24 C e 

25A. 

Nas 40 amostras de molhos de tomates encontrou-se no total 40 fragmentos 

de pelos de roedores e5 fragmentos de pelos humanos. Em 14 amostras de extratos 

de tomates verificou-se um total de 25 fragmentos de pelos de roedores e 3 

fragmentos de insetos. Nas avaliações com polpas de tomatesencontrou-se um total 

de 5 fragmentos de pelos de roedores e 3 fragmentos de pelos humanos, bem como 

1 fragmento de inseto. Não foi detectado fragmentos de inseto em todas as 

amostras de molhos de tomates e fragmentos de pelos humanos nos ensaios de 

polpas de tomates. 

Santos (2014) fez a contagem de filamentos micelianos e quantificou 

sujidades, larvas e parasitos em três marcas de catchup, polpa de tomate, extrato de 

tomate e uma marca de catchup sachê pelo método Howard. Foram 

encontrados4pelos de roedores em uma marca de polpa de tomate e 1 pelo de 

roedor em outra marca de extrato de tomate. Nas demais amostras por ele avaliadas 
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não foram detectadas presença de fragmentos de pelos de roedores, mas detectou-

se fragmentos de insetos e ácaros. Entretanto, uma amostra de extrato de tomate 

apresentou ausência de sujidades, larvas e parasitos. 

O método de Howard é um método específico para filamentos micelianos 

adotado pela AOACe já consolidado internacionalmente, porém não é específico 

para fragmentos de pelos de roedores (AOAC, 2000). Por esse motivo, o método de 

flutuação é mais indicado para análise de pelos de roedores por ser específico e é 

assim adotado pelos laboratórios de pesquisa e pela indústrias processadoras de 

tomates. 

A ANVISA realizou três interdições em lotes de produtos processados de 

tomates entre os anos de 2013 e 2015. Os produtos e respectivas empresas 

fabricantes estão listados na Tabela 8. 

 

Tabela 8-Produtos atomatados interditados pela ANVISA por conterem fragmentos 
de pelos de roedores acima do permitido pela legislação brasileira. 

Produto Empresa Ano 

Extrato de Tomate (Knorr Elefante) Cargill Agrícola S.A. 2014 
Extrato de Tomate (Bonare) Goiás Verde Alimentos Ltda.  2014 
Ketchup Heinz Delimex de México S/A de C.V 2013 

Fonte: (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014a; BRASIL, 2014b). 

 Segundo Graciano (2006), em uma pesquisa feita sobre a avaliação das 

condições higiênico-sanitárias de cominho (Cominumcyminum) e pimenta do reino 

(Piper nigrum) em pó comercializados em cidades do Estado de São Paulo, em 47 

amostras de cominho, 11 continham pelos de roedores, sendo que em 1 amostra 

foram encontrados 4 fragmentos. E em 69 amostras de pimenta do reino, 16 

continham pelos de roedores, sendo que em 1 amostra de 50 g foram encontrados 

20 fragmentos. 

 De acordo com Rodrigues (2005), em uma pesquisa feita sobre matérias 

estranhas e identificação histológica em manjerona (Origanum majorana L.), 

orégano (Origanum vulgare L.) e salsa (Petroselinum sativum Hoffim.) em flocos, 

comercializados no Estado de São Paulo, pelo método de flutuação, em 41 amostras 

de manjerona foram encontrados em média 0,4 pelo de roedor por amostra. Em 84 

amostras de orégano foram encontrados em média 3,4 pelos de roedores por 

amostra. E em 57 amostras de salsa em flocos foram encontrados em média 0,1 

pelo de roedor por amostra. 
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 Conforme Atui (2009), em uma pesquisa feita sobre condições higiênico-

sanitárias da pimenta do reino em pó (Piper nigrum L.) com o emprego de duas 

diferentes técnicas para detecção de sujidades leves, pelo método de flutuação 

descrito pela AOAC, no total de 22 amostras detectou-se a presença de pelos de 

roedores em 5 amostras, sendo que em 2 encontrou-se 2 fragmentos de pelos de 

roedores e em outras 3 amostras encontrou-se 1 fragmento de pelo de roedor. 

 Segundo Correia (2000), em uma pesquisa sobre matérias estranhas em 

canela em pó (Cinnamomum zeylanicum) e páprica em pó (Capsicum annuum), 

comercializadas no Estado de São Paulo, em 73,1% das amostras de canela em pó 

foram encontrados pelos de roedores, sendo que em 78 amostras de canela em pó 

foram encontrados em media 2,5 pelos de roedores e em 56 amostras de páprica 

foram encontrados em media 0,78 pelos de roedores. 

 Segundo Kreibich (2014), em 34 diferentes marcas de produtos de cacau, nos 

formatos de barras, ovos de Páscoa, bombons, trufas e smarties, que foram 

coletadas de diferentes supermercados da Grande Florianópolis, no Sul do Brasil, 

não foram encontrados fragmentos de pelos de roedores. 

 Percebe-se que a contaminação com pelo de roedores faz-se presente em 

uma vasta gama de alimentos sendo um ponto de preocupação comum e fazendo-

se necessária a investigação da origem, quantidade e motivo dessa 

contaminação.Segundo EMBRAPA (2009), devido ao aumento da colheita 

mecanizada de tomate a partir de 2004, surgiu o problema relativo à presença de 

roedores no campo produtivo. O aparecimento desses animais pode ser justificado 

devido a uma série de fatores ecológicos, ambientais e especialmente de manejo de 

cultura, já que é feita a rotação de culturas com o milho e sorgo safrinhas, um 

alimento que atrai esses animais, elevando a presença destes nalavoura. 

É fundamental tomar medidas para contornar a presença dos roedores na 

plantação de tomate como, por exemplo, reavaliar a rotação de culturas, estudar a 

ecologia dos roedores que habitam esses campos, métodos para repelir estes 

animais durante a colheita e rever a legislação vigente.Os pelos dos roedores vão 

para as linhas de processamento por que se aderem aos frutos colhidos. Isto ocorre 

devido ao esmagamento dos frutos no interior das carretas dos caminhões que 

transportam o produto até a indústria, a presença natural de roedores no parque 

industrial, ineficiência no processo de lavagem do tomate durante o transporte 
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hídrico na indústria e também em função, em alguns casos, do roedor se alimentar 

do tomate no campo. 

 Em contrapartida a legislação brasileira atual, a FDA não estabelece um limite 

máximo para presença de pelos de roedores em produtos de tomate. Segundo a 

Norma Oficial do México (2002), é permitido um total de 1,5 fragmentos de pelo de 

roedor em 100 gramas de chocolates e suas variedades, enquanto que segundo a 

ANVISA para chocolates e produtos achocolatados o limite máximo é de 1 

fragmento para cada 100 gramas de produto. É perceptível que a legislação 

brasileira apresenta-se mais restritiva quanto à tolerância da presença de pelos de 

roedores em relação a outras legislações internacionais. 

Os roedores geram sérios problemas em todas as etapas de industrialização 

de alimentos por que, além de causarem perdas de alimento por consumo, tem alto 

potencial de contaminar os gêneros alimentícios com pelos, fezes e urina. São 

potenciais transmissores de zoonoses, especialmente a leptospirose (GRACIANO, 

2006). 

No entanto, os produtos atomatados industrializados necessariamente 

passam por três processos térmicos: a inativação enzimática (cold break, hot break 

ou super hot break), concentração em múltiplos efeitos e pasteurização ou 

esterilização em flash cooler. Soma-se a isto o fato de que, durante todo a etapa de 

recebimento da matéria-prima na indústria, no processamento primário, é utilizado 

grande volume de água, em torno de 3,2 m3/ton de tomate,contendo hipoclorito de 

sódio a 6-8 ppm sob intensa agitação mecânica. Todas essas etapas, especialmente 

a pasteurização e esterilização, reduzem ou eliminam a microbiota presente, 

inclusive micro-organismos esporulados para o caso de esterilização comercial da 

polpa de tomate. A etapa de pasteurização por calor é realizada a 90 °C e a 

esterilizaçãoé feita com temperaturas superiores a 100 °C, enquanto que a 

inativação enzimática vai de temperaturas entre 62 a 108 °C. Já a etapa de 

concentração da polpa de tomate também aplica temperaturas elevadas, em 

equipamentos de 2 a 6 efeitos contendo de 2 a 6 estágios, concentrando o suco e 

reduzindo a água disponível para reações dos micro-organismos. Isso demonstra a 

elevada carga térmica recebida pelo tomatedurante o processamento, o que garante 

a eliminação, se presente, de qualquer tipo de micro-organismo capaz de gerar 

doenças transmitidas por alimentos (HOJO, 2011; SANTOS, 2014; JBT FOOD 

TECH, 2015). 
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A Leptospira possui baixa resistência térmica, não havendo relatos de sua 

sobrevivência acima de 55ºC (LEPTOSPIROSIS INFORMATION, 2015). Em 

Carvalho (2008) e Seyffert (2007) a Leptospira foi totalmente eliminada em binômios 

de tempo e temperatura de 56 °C por 30 minutos e 100 °C por 10 minutos, 

respectivamente. 

O controle de roedores nas indústrias de alimentos é feito com uso de porta 

iscas com raticida, parafinado ou outro aprovado para indústrias alimentícias, e 

alocados na área edificada e peri focal (cordões sanitários internos e externos). Não 

é recomendado que os porta iscas sejam usados em áreas de processo e nem que 

se faça sacrifício sanguinolento desses animais, já que há grande risco de 

contaminação com fezes, urina e sangue dos roedores capturados (GOIAS, 2013). 
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6- CONCLUSÕES 

- Detectou-se a presença de fragmentos de pelos de roedores em molhos, extratos e 

polpas de tomate analisados. 

- Pelo método de flutuação segundo AOAC, foi possível quantificar fragmentos de 

pelos de roedores, pelos humanos e fragmentos de insetos com exatidão. 

- A origem da contaminação por fragmentos de pelos de roedores deve-se 

principalmente a aderência dos pelos de roedores que habitam o campo de 

produção de tomate industrial aos frutos esmagados na colheita. A contaminação 

pode-se originar também pelos roedores que habitam o espaço físico da unidade 

processadora de tomate. 

- A legislação brasileira vigente, quanto a presença de fragmentos de pelos de 

roedores em produtos derivados de tomate, é mais restritiva do que a legislação de 

outros países. 

- Após a comparação do resultado experimental com a literatura, em média, nos 

molhos, extratos e polpas de tomates analisados, encontraram-se quantidades de 

fragmentos de pelos de roedores superiores aos identificados em manjerona, salsa e 

páprica; e inferior aos identificados em canela em pó e orégano. 

- Em 16 marcas de molhos de tomates detectou-se a presença de fragmentos de 

pelos de roedores, e em 5 marcas detectou-se também a presença de fragmentos 

de pelos humanos. 

- Em 3 marcas de extrato de tomate detectou-se a presença de fragmentos de pelos 

de roedores, em 2 marcas detectou-se a presença de fragmentos de pelos humanos 

e em 1 marca detectou-se a presença de fragmentos de insetos. 

- Detectou-se a presença de fragmentos de pelos de roedores e fragmentos de 

insetos em todas as marcas de polpa de tomate analisadas. 

- 6 marcas de molhos de tomates e 3 marcas de extratos de tomates não atenderam 

os limites máximos estabelecidos pela legislação brasileira vigente.  
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