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INTRODUÇÃO

A Resolução RDC nº. 274 que aprova o 
"regulamento técnico para águas envasadas e gelo” 
define o gelo para consumo humano como a água em 
estado sólido. [1]

O gelo é um alimento como outro qualquer que 
ingerimos, portanto exige os mesmos cuidados que 
cercam a produção de quaisquer alimentos e pode 
afetar diretamente a saúde dos consumidores. [2,3]

A água, matéria prima exclusiva do gelo, quando não 
potável, pode causar várias doenças ao ser humano. Daí 
a grande importância da qualidade do gelo, traduzida 
na adoção de rigorosas práticas higiênicas em sua 
fabricação, manuseio, embalagem, conservação e 
distribuição. [2]

No Brasil, as infecções e/ou intoxicações veiculadas 
pela água ou alimentos contaminados, podem se 
converter em um grave problema de Saúde Pública. A 
água tem importância fundamental na disseminação de 
agentes causadores de gastrenterites, podendo ser fonte 
de contaminação para alimentos de forma indireta, pelo 
uso de águas poluídas com matéria fecal em sua 
lavagem, ou de forma direta, pelo consumo em sua 
forma líquida ou sólida. [3]

Segundo a Portaria n° 518 de 2004, sobre a 
Portabilidade de águas, do Ministério da 
Saúde/ANVISA, a água é considerada potável para 
consumo humano quando estar em conformidade com o 
padrão microbiológico: ausência de coliformes totais e 
termotolerantes (Escherichia coli) em 100mL de 
amostra de água. Na mesma legislação é recomendada 
a contagem de bactérias heterotróficas, onde a mesma 
não deve exceder a 500 Unidades Formadoras de 
Colônia por mililitro (UFC/mL). [4]

Neste trabalho, objetivou-se determinar a qualidade 
microbiológica de amostras de gelo consumido em 
Unidades de Alimentação no entorno das 
Universidades Federais da cidade de Recife/PE, através 

da pesquisa de microrganismos indicadores.

Material e métodos

  As coletadas foram realizadas no mês de setembro de 
2009, em vinte unidades de alimentação,  localizadas 
no entorno da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco/UFRPE e da Universidade Federal de 
Pernambuco/UFPE.
  O procedimento de coleta seguiu o protocolo 
conforme o Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater [5]. Os recipientes para a coleta 
foram lavados, secos e posteriormente os frascos foram 
esterilizados em autoclave. As amostras foram
transportadas em caixa isotérmica até o Laboratório de
Alimentos do Departamento de Tecnologia 
Rural/UFRPE e analisadas após a fusão do gelo.   Para 
pesquisa de coliformes, foi realizado um ensaio 
qualitativo com o Teste Presença-ausência. [6]

O ensaio presuntivo para coliformes consistiu no 
enriquecimento seletivo de 100ml da amostras em 50 
mL de Caldo PA incubados a 35°C/24h-48h. Em 
seguida, para pesquisa de coliformes totais, uma alçada 
de cada amostra enriquecida foi inoculada em tubos 
contendo Caldo Lactosado Verde Brilhante Bile 2% e
incubadas a 35°C/24h-48h. As amostras eram 
consideradas positivas, quando evidenciados turvação 
do meio e o aprisionamento de gás nos tubos de 
duhran. Para a pesquisa de coliformes termotolerantes, 
alçadas das amotras positivas no Caldo PA foram 
inoculadas em tubos de ensaio contendo o Caldo EC e 
incubadas a 45°C/24h-48h. As amostras foram 
consideradas positivas quando evidenciada a produção 
de gás nos tubos de duhran. [7]
   O Teste Presença-Ausência (PA) é um teste 
qualitativo, se baseia na capacidade das bactérias do 
grupo coliforme em fermentar a Lactose, produzindo 
ácidos e gases que irão ser evidenciados nesse 
procedimento. 



   A contagem de heterotróficos realizou-se inoculando-
se 1ml da amostra, pelo método de semeadura em 
profundidade (Pour Plate), em meio padrão PCA em 
placas de petri, em seguida incubadas a 35°C por 24h
em estufa bacteriológica. [5]

A contagem de bactérias heterotróficas é 
amplamente utilizada como indicador da qualidade da 
água para consumo humano. A contagem destes 
microrganismos é geralmente realizada em placas 
contendo meios não seletivos ricos em nutrientes que 
permitam a multiplicação de uma ampla faixa de 
microrganismos. [8]

Resultados e discussão

Podemos observar (Fig. 1) que 90% das amostras de 
gelo coletadas apresentaram coliformes totais, estando 
essas em não conformidade com a legislação vigente. 
Ainda na Figura 1 observa-se que 50% das amostras 
analisadas, apresentaram-se positivas para coliformes 
termotolerantes. 

No entanto em outro estudo, observou em 50 
amostras de gelo estudadas a presença de 20 isolados 
potencialmente patogênicos de E. coli, indicando que o 
gelo pode ser um veículo importante de transmissão de 
enteropatógenos, e especialmente de algumas 
categorias de E. coli. [9,3]

A presença dessas bactérias, esta representada quase 
na sua totalidade por Escherichia coli, o que é 
extremamente preocupante, haja vista que esse 
microrganismo pode acometer desde uma simples 
gastroenterite ou evoluir até casos letais principalmente 
em crianças, idosos, gestantes e imunodeprimidos. [6]

A Figura 2 expõe a distribuição percentual de 
heterotróficos nas amostras de gelo coletadas. Foi 
observado que 60% destas apresentaram contagem para 
bactérias heterotróficas superior a 500 UFC/mL, 
excedendo a recomendação do Ministério da Saúde.

Apesar da maioria das bactérias heterotróficas não 
ser patogênica, pode representar riscos a saúde, como 
também deteriorar a qualidade da água, provocando o 
aparecimento de odores e sabores desagradáveis. [10,8]

Podemos concluir que 90% das amostras de gelo 
examinadas apresentavam-se em desacordo com a 
Portaria n° 518 de 2004/MS, sendo então consideradas 
impróprias para o consumo humano.
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Figura 1. Distribuição percentual de coliormes em amostras 
de gelo coletadas em estabelecimentos de alimentação 
localizados no entorno das universidades federais de PE.

Figura 2. Distribuição percentual de heterotróficos, segundo 
recomendação do Ministério da Saúde, em amostras de gelo 
coletadas em estabelecimentos de alimentação localizados no 
entorno das universidades federais de PE
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