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Introdução

Alimentos livres de contaminação são adequados 
para o consumo e é um direito de toda pessoa, sendo 
uma atenção primária a saúde. Segundo Êneo as 
doenças causadas por alimentos contaminados formam 
um dos problemas mais disseminados no mundo atual
[1].

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
mais de 1,5 bilhão de casos de diarréia e três milhões 
de mortes em crianças menores de cinco anos são 
causados por doenças transmitidas por alimentos.

O termo alimento seguro significa ausência total de 
microrganismos capazes de ocasionar toxinfecções 
alimentares. Milhares de tipos de organismos estão 
naturalmente presente em nosso ambiente. Alguns 
causam alterações benéficas ao alimento modificando 
suas características originais de forma a transformá-lo 
em um novo alimento como na fabricação de produtos
fermentados [3].

A base do processamento do alimento é a segurança 
alimentar tendo enfoque qualitativo, como a garantia 
do consumidor em adquirir um alimento de qualidade 
[4]. A segurança alimentar é a garantia de qualidade
higiênico-sanitária, e também garantia de condições de
acesso a alimentos básicos, seguros e de boa qualidade 
e em quantidades suficientes, bem como propriedades 
nutricionais e sensoriais desejáveis [5].

O milho (Zea mays) é uma das culturas de maior 
importância no Brasil, não só pela extensão da área
cultivada, mas por sua diversidade de utilização, em
que se destaca a alimentação animal e a humana e por
seus reflexos sócio-econômicos.

O fubá é um alimento muito popular que está presente 
em quase todos os lares brasileiros, mas assim como todos 
os produtos a base de milho, ele é suscetível a 
contaminação por bolores e leveduras. Bolores são fungos 
que podem estar presentes no solo, no ar, na água e em 
alimentos em decomposição, onde muitos deles são 
potencialmente micotoxigênicos, produzindo toxinas que 
são prejudiciais à saúde humana. Já leveduras são fungos 
normalmente espalhados por insetos vetores, pelo vento e 
pela corrente de ar [6].

São vários os fatores que afetam o crescimento de fungos 
em grãos de milho, tais como, teor de umidade dos grãos, 
condição física e sanitária dos grãos, nível de inoculação do 
fungo, conteúdo de oxigênio e armazenamento anterior,  
insetos e ácaros. A contaminação dos grãos por fungos 
pode ocorrer ainda no campo ou durante o armazenamento 
do produto. Quando ocorre a disseminação de fungos nos 
grãos de milho, ainda no campo ou no armazenamento, os 
seus derivados, tais como, farinha, fubá e quirera, entre 
outros, carregarão os esporos e/ou os metabólitos fúngicos, 
como as micotoxinas [7].

Logo, o objetivo do trabalho é averiguar e quantificar a 
presença de bolores e leveduras em dez marcas de fubá 
comercializadas grandes, médios e pequenos 
supermercados no Estado de Pernambuco. 

Material e métodos
Foram adquiridas, em estabelecimentos comerciais de 

Recife, PE, 10 diferentes marcas de fubá em embalagens 
originais e invioladas, identificadas por letras de “A” a “J”
(uma unidade por fabricante). A análise dos fungos 
contaminantes do fubá foi realizada por meio da contagem 



das Unidades Formadoras de Colônias (UFC) através 
da metodologia de Silva (2007) onde as colônias foram 
observadas através de plaqueamento em superfície, 
utilizando-se a diluição de 25g de produto em 225mL 
de água peptonada 0,1% (1:10). A seguir, foram feitas 
diluições de 1:100 e 1:1000, realizando-se 2 repetições. 
De cada uma das diluições foram retiradas e 
transferidas alíquotas de 0,1mL para placas de Petri 
com o meio de cultura Ágar Dicloran Rosa de Bengala 
Cloranfenicol (DRBC) (KING et al., 1979), em 
duplicata. As placas foram mantidas em estufa 
incubadora por 5 dias a 25ºC ± 1, sendo posteriormente 
contadas as colônias existentes [8].

Resultados e discussão
Das marcas analisadas seis delas não estão de acordo 

com o limite estabelecido pela legislação, onde é 
permitida a incidência de 103/g [Tabela 1]. Marcia e 
Lazzari, monitorando fungos em grão, grits e fubá 
descreveram que as amostras de fubá avaliadas em seu 
estudo, apresentaram elevada contaminação fúngica. 
Onde, dentre as demais amostras o fubá apresentou o 
maior nível total de infecção [9]. Levando-se a suspeita 
de que a maior contaminação ocorrida no fubá pode ser 
decorrente das condições ambientais da indústria 
(manuseio, processamento, empacotamento e 
armazenamento) ou da qualidade da matéria prima.

Segundo Eneo um armazenamento inadequado 
também pode comprometer a qualidade e ocasionar 
com que o alimento deteriore antes do prazo de 
validade, para garantir a integridade do produto 
devesse seguir normas de armazenamento estipuladas 
pela lei brasileira [10]. 

Os resultados diferenciaram-se um pouco dos 
relatados por Alhadas et al., que analisaram cinco 
marcas de fubá comercializadas em Curitiba, Paraná, e 
verificaram que todas apresentavam contaminação por 
bolores e leveduras. Porém das marcas analisadas pelo 
mesmo a contaminação maior e menor de suas amostras 
foram 5,7x104 e 3,5x103, já a do presente trabalho o 
valor máximo encontrado foi 1,5x105 e o mínimo foi 
zero [11].

A presença de bolores e leveduras viáveis e em 
números elevados nos alimentos favorecem várias 
informações, como: condições deficientes de
higienização de equipamentos, multiplicação no 
produto em decorrência de falhas no processamento 
e/ou estocagem e matéria-prima com contaminação
excessiva [6].

Como foi observada a presença destes
microorganismos em mais de 50% das amostras surge 
um dado preocupante já que a maior parte das marcas 
que deram positivo são as que mais estão disponíveis 
no mercado, tornando-se necessário uma maior atenção 
para os problemas que o consumo das mesmas pode 
trazer para a saúde do consumidor, uma vez que as 
micotoxinas que são produzidas por esses fungos 
podem causar uma série de enfermidades 
gastroentéricas até o surgimento de câncer [2].

Conclui-se que, de acordo com os dados obtidos, faz-se 
necessário uma maior vigilância nos estabelecimentos de 
produção e comércio deste produto, uma vez que a 
contaminação pode ocorrer nos dois locais, diminuindo 
assim, o risco à saúde humana.
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Tabela 1. Quantidade de bolores e leveduras (UFC/g) em fubá.

Unidades Formadoras de Colônia (UFC/g)

A 2 x 104

B Ausente

C 5 x 103

D 1,5 x 104

E 5 x 103

F Ausente

G 1,5 x 104

H 1,5 x 102

I 102

J Ausente


