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Introdução

O abastecimento de alimentos seguros é relevante 
no aspecto Saúde Pública, onde, segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de Refeição Coletiva 
(ABERC) [1], as doenças causadas por alimentos 
contaminados formam um dos problemas mais 
disseminados no mundo atual. Segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1,5 
bilhões de casos de diarréia e três milhões de mortes 
em crianças menores de cinco anos são causados por 
doenças transmitidas por alimentos.
Vendo que os alimentos podem ser fonte de
transmissão de doenças, muitos países vêem se 
sensibilizando para realizar análises e estudos para com
alimentos, visando a qualidade e integridade, 
garantindo aos consumidores maior segurança ao 
adquirir um produto alimentício [2].

Muitos alimentos tornam-se potencialmente 
perigosos ao consumidor somente quando os princípios 
de sanitização e higiene são violados. Se o alimento 
tem estado sujeito as condições que poderiam permitir 
a entrada  ou crescimento de agentes infecciosos ou 
toxigênios, podem tornar-se um veículo.

Quando um produto apresentar sinais de estufamento 
ou presença de espuma antes de sua data de validade 
vencer é um indicador de que microrganismos 
deteriorantes ou patogênicos entraram em contato com 
o alimento [3]..

Durante o processo de fabricação e comercialização, 
os microrganismos têm ampla oportunidade de 
contaminar a manteiga. Por esta razão, as praticas 
diárias de higiene devem ser observadas com rigor, 
para prevenir uma contaminação ou recontaminação do 
produto[4].

Logo, o objetivo deste trabalho é analisar a 
qualidade microbiológica deste laticínio por meu de 
pesquisa da presença de coliformes totais e 
termotolerantes, pois os mesmo são utilizados como 
indicadores de contaminação.

Material e métodos

As análises microbiológicas foram realizadas no 
laboratório de Tecnologia de Alimentos do 
Departamento de Tecnologia Rural da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco.

Foram avaliadas dez amostras de manteiga, oriundas 
de mercados públicos distintos. As amostras foram 
classificadas em A, B, C, D, E, F, G, H, I e J.

O teste presuntivo foi realizado empregando-se a 
técnica Presença - Ausência (PA) associando-se Caldo 
Lauril Sulfato Triptose (LST) e Caldo Lactosado 
dissolvidos em água destilada. Neste teste três alíquotas 
de três diluições da amostra foram inoculadas em uma 
série de três tubos do LST. por diluição. As amostras 
foram incubadas a 35ºC por 24 a 48 horas em estufa 
bacteriológica. As diluições que apresentaram reação 
presuntiva positiva, evidenciada pela mudança de 



coloração do meio (de púrpura para amarelo) e 
produção de gás, foram submetidos ao teste 
confirmatório em Caldo Lactose Verde Brilhante Bile 
2% (CLVBB). Para o teste confirmativo (coliformes 
totais) foi distribuído aproximadamente 10mL em tubos 
de ensaio contendo tubos de Durham invertidos. De 
cada LST positivo, transferiu-se uma alçada para um 
tubo de caldo verde brilhante os quais foram incubados 
a 35ºC por 48 horas. Ao mesmo tempo, para coliformes 
termotolerantes, as amostras que evidenciaram retenção 
de gás em Caldo Lauril Triptose, foram inoculadas em 
tubos de ensaio contendo 10 ml de Caldo EC e 
incubadas em banho-maria a 44,50 ±0,2° por 
24/48horas, considerando-se positivos os que 
apresentaram retenção de gás no tubo de Durham [5].

Resultados

A legislação brasileira estabelece limite 10 
termotolerantes/g em manteiga. Analisando a 
freqüência de coliformes totais e termotolerantes nas 
amostras, tivemos como resultado positivo para 60% 
das amostras (seis) para cada grupo [Tabela 1]. As 
bactérias do grupo coliformes, quando presentes no 
creme, conseqüentemente afetam a manteiga, 
provocando alterações no sabor. Deve ser salientado 
que as bactérias coliformes, quando presentes em 
alimentos industrializados, indicam que houve falhas 
nas condições sanitárias de processamento, 
provavelmente devido aos equipamentos e utensílios 
sujos e à matéria prima contaminada por 
microrganismos oriundos dos manipuladores, água ou 
solo [6].

Os termotolerantes estavam presentes nas amostras 
A, B, E, F, G e H com valor quase dez vezes maior do 
que o limite permitido, comprovando que existe um 
comprometimento da mercadoria. Um fato que pode 
explicar estes dados é que as amostras encontravam-se 
disponíveis em latões de dez quilos e o produto era 
retirado com espátulas estéreis ou pouco higienizadas, 
logo propiciando o crescimento destas bactérias ou até 
mesmo outros microorganismos. Essas bactérias atuam 
atacando a caseína do creme, produzindo peptonas de 
sabor amargo [7].

Os manipuladores também constituem um forte fator 
de risco de contaminação, uma vez que não utilizavam  
luvas, muitos utilizavam adereços em suas mãos, que 
muitas vezes entravam em contato com o produto. Os 
manipuladores representam um dos principais veículos 
de contaminação da carne, uma vez que sua 
participação chega a atingir até 26% dos surtos de 
toxinfecção alimentar [8].

Um fator adicional é que os produtos encontravam-
se expostos em bancadas sem refrigeração, não 
acatando metodologias para diminuição de propagação 
de microorganismos, uma vez que, muitas vezes estes 
recipientes estavam em contato direto com insetos que 
são propagadores não só de bactérias, mas como 
também de fungos.

Conclui-se então, que as manteigas comercializadas 
em mercados públicos na região metropolitana de 
Recife-PE não se encontram de acordo com a 

legislação ultrapassando os limites microbiológicos 
permitido.
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Tabela 1. Quantidade de Coliformes totais encontrados em manteigas comercializadas em mercados públicos de Recife-PE.

Amostra NMP/g *

                                                                                                                      
Intervalo de Confiança (95%)

Mínimo Máximo
A >1.100 420 -

B >1.100 420 -

C 6,1 1,2 18

D <3,0 - 9,5

E 75 17 200

F 150 37 420

G >1.100 420 -

H 1.100 180 4.100

I <3,0 - 9,5

J <3,0 - 9,5
*Número mais provável por grama

Tabela 2. Quantidade de Coliformes termotolerantes encontrados em manteigas comercializadas em mercados públicos de Recife-PE.

Amostra NMP/g *

                                                                                                                      
Intervalo de Confiança (95%)

Mínimo Máximo
A >1.100 420 -

B 1.100 180 4.100

C 3,0 0,15 9,6

D 3,0 0,15 9,6

E 160 40 420

F 210 40 430

G 1.100 180 4.100

H 460 90 2.000

I 9,4 3,6 38

J <3,0 - 9,5
*Número mais provável por grama


