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Introdução

Os produtos derivados do milho como farinha de 
milho, fubá, flocos de milho, canjiquinha, xerém, 
dentre outros, estão potencialmente freqüentes na mesa 
dos brasileiros principalmente daqueles que ocupam a
da camada mais baixa da sociedade por apresentar 
baixo custo no mercado. Dentre todos os derivados de 
milho o fubá tem participação efetiva como 
componente básico na dieta alimentar das camadas 
mais pobres da população [1]. O milho (Zea mays L.), 
cereal consumido “in natura” ou na forma de produtos 
industrializados, tem grande contribuição na 
alimentação humana e animal, devido principalmente 
às suas características nutricionais como excelente 
fonte energética, em função do alto teor de amido, 
lipídios, proteínas e vitaminas encontradas nos grãos 
[2].

O conhecimento de como a qualidade sanitária da 
matéria-prima afeta a qualidade dos subprodutos é 
muito importante para a indústria e para o consumidor.
Uma vez que há a possibilidade de contaminações por 
diversos microorganismos durante seu processamento, 
onde entre eles se destacam os coliformes totais e os 
termotolerantes. Segundo Silva [3], coliformes totais 
são enterobactérias capazes de fermentar a lactose com 
produção de gás, em 24 a 48 horas a 35°C. Segundo o 
mesmo, mais de 20 espécies se encaixam nessa 
definição, dentre as quais se encontrando tanto 
bactérias originárias do trato gastrintestinal de humanos 
e outros animais de sangue quente, como também 
bactérias não entéricas. Já os coliformes 
termotolerantes, comumente chamados de coliformes 
fecais, é um subgrupo dos coliformes totais, restrito aos 

membros capazes de fermentar a lactose em 24 horas a 
45°C, com produção de gás, onde se encaixam apenas as 
enterobactérias originárias do trato gastrintestinal. 

A legislação brasileira limita em 102/g fubá para 
coliformes termotolerantes [4].  No Brasil, são poucos os 
trabalhos com investigação de coliformes totais e 
termotolerantes, fazendo-se necessário uma maior atenção 
para este alimento, uma vez que o mesmo é bastante 
consumido por todas as classes sociais.

Logo, diante do exposto, o presente trabalho objetivou 
averiguar a presença de coliformes totais e termotolerantes 
em fubá.

Material e métodos
Foram selecionadas e coletadas aleatoriamente 10 

amostras, em triplicata, de fubá comercializado na região 
metropolitana do recife-PE e em seguida transportada para 
o Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. 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 10 mL em tubos de ensaio contendo 



tubos de Durham invertidos. De cada LST positivo, 
transferiu-se uma alçada para um tubo de caldo brila, 
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 [4].

Resultados e Discussão

Para coliformes totais, seis amostras apresentaram 
seus valores acima de 102/g [Tabela 1], onde este limite 
só é estabelecido pela legislação para coliformes 
termotolerantes em fubá.  Porém, deve ser levado em 
consideração, pois para uma segurança alimentar ideal 
o alimento deve apresentar-se estéril para 
microorganismos. Segundo Yokoya [5] a presença de 
um grande número de coliformes não é desejável. O 
índice de coliformes totais é utilizado para avaliar as 
condições higiênicas na qual este alimento foi 
produzido ou armazenado [6]. Em geral as bactérias do 
grupo coliformes são prejudiciais para os alimentos, 
onde sua presença determina inutilidade dos mesmos
[7]. Alimentos livres de contaminação são adequados 
para o consumo e é um direito de toda pessoa, sendo 
uma atenção primária a saúde, tornado-se então uma 
questão de saúde publica [8].

Para termotolerantes três das amostras apresentaram 
níveis acima de 1.100 NMP/g [Tabela 2], Nas demais 
amostras  foram evidenciadas a presença de coliformes 
termotolerantes porém com uma incidência menor do 
que a permitida pela legislação para fubá.  Contudo 
vale ressaltar, que por mais baixa que dê esta taxa,
estes microorganimos confirmam o contato do produto 
com fezes durante seu processamento. Isto é 
confirmado por Silva [8] quando diz que esta análise é 
efetuada quando se busca a determinação de coliformes 
de origem gastrintestinais, na qual são na maioria das 
vezes bactérias patogênicas. Segundo Franco [9] essa 
contaminação, além de identificar as más condições 
higiênicas do produto, indica, também, a possibilidade 
de transferência de patógenos pertencentes aos grupos 
EPEC, ETEC, EIEC, EAEC e EHEC.

Os índices expostos na análise revelam que não há 
um controle higiênico-sanitário no processamento deste 
produto uma vez que não pode se julgar a 

contaminação durante o armazenamento tendo em vista que 
as embalagens encontravam-se invioladas indicando que a 
contaminação pode ter ocorrido por parte de manipuladores 
ou mesmo de utensílios mal higienizados e portadores de 
microorganismos.

Uma das maneiras de se conseguirem alimentos seguros 
é o investimento em técnicas de manipulação adequadas e o 
treinamento de manipuladores de alimentos. Esses esforços 
permitirão a prevenção de doenças veiculadas por 
alimentos. Segundo Germano [10] a contaminação de 
alimentos secos pode ocorrer através da água, dos 
recipientes e utensílios contaminados e dos próprios 
manipuladores.

Conclui-se que apesar de algumas amostras não 
apresentarem níveis acima do permitido pela legislação 
para coliformes totais e termotolerantes, os produtos 
apresentaram os mesmos indicando que se devem adotar 
ações para que as boas práticas de fabricação sejam adotas 
nas fábricas.
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Tabela 1. Quantidade de Coliformes totais encontrados em derivado de milho (Zea mays L.)

Amostra NMP/g *

                                                                                                                      
Intervalo de Confiança (95%)

Mínimo Máximo
A >1.100 420 -

B 75 17 200

C 36 8,7 94

D 9,4 3,6 38

E 120 37 420

F 150 37 420

G 160 40 420

H >1.100 420 -

I >1.100 420 -

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

Tabela 2. Quantidade de Coliformes Termotolerantes encontrados em derivado de milho (Zea mays L.)

*Número mais provável por grama

Amostra NMP/g *

                                                                                                                      
Intervalo de Confiança (95%)

Mínimo Máximo
A >1.100 420 -

B 16 4,5 42

C 43 9 180

D 23 4,6 94

E 75 17 200

F 75 17 200

G 1.100 180 4.100

H 1.100 180 4.100

I 93 18 420

J 64 17 180


