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Introdução

A água, matéria-prima exclusiva do gelo, tem 
importância fundamental na disseminação de agentes 
causadores de doenças, podendo ser fonte de 
contaminação para alimentos de forma indireta, pelo 
uso de águas contaminadas com matéria fecal em sua 
lavagem, ou de forma direta, pelo consumo em sua 
forma líquida ou sólida [5]. 

Mesmo não oferecendo condições de multiplicação às 
bactérias, o gelo contaminado pode atuar como veículo 
de microrganismos [7].

Devido a isso, se faz necessário avaliar a qualidade 
do gelo, traduzida na adoção de rigorosas práticas 
higiênicas em sua fabricação, manuseio, embalagem, 
conservação e distribuição [3]. 

Há grande preocupação dos órgãos de vigilância 
sanitária pela inocuidade dos alimentos 
comercializados em todo o país. A segurança alimentar 
tem sido alvo de muitas pesquisas científicas que 
acabam por mostrar que, grande parte dos alimentos 
comercializados se encontra fora dos padrões 
higiênicos sanitários estabelecidos por lei, para garantir 
a saúde pública [6].

Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz 
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e de 
prestação de serviços de interesse à saúde [1].

Fazendo parte dos ramos industriais existentes, as 
Fábricas de Gelo são muito difundidas na cidade do 
Recife, sendo este ano, em número de 10 os 
estabelecimentos responsáveis pela produção e 
distribuição de gelo neste e em outros municípios, 
sendo por este motivo, inspecionadas pela vigilância 
sanitária municipal [4].

Objetivou-se com este trabalho analisar 
microbiologicamente as amostras de água coletadas nas 
fábricas de gelo inspecionadas pela Vigilância Sanitária 

do Recife-PE, observando a presença de coliformes totais e 
termotolerantes.

Material e métodos

Os resultados das análises de água e gelo foram obtidos 
no mês de junho de 2009 na Gerência Operacional de 
Controle de Alimentos da Vigilância Sanitária do Recife, 
totalizando 86 resultados de laudos microbiológicos de 
água equivalentes aos anos de 2006 a 2008.

Para a realização das análises microbiológicas, que fazem 
parte do monitoramento das fábricas de gelo existentes no 
município do Recife, assim como as análises físico-
químicas, as amostras de água e gelo foram coletadas de 
pontos específicos, utilizando-se sacos de coleta, sendo o 
acondicionamento feito em caixas à temperatura ambiente. 
Em seguida, as amostras seguiram para o Laboratório de 
Bromatologia do Laboratório Central do Recife (LACEN), 
para análise de coliformes totais e termotolerantes.

A partir dos dados, realizou-se uma comparação dos 
resultados das análises microbiológicas realizadas nas 
fábricas de gelo, para avaliar a ocorrência de coliformes 
totais e termotolerantes nas amostras coletadas. A partir 
disso, figuras foram confeccionadas para ilustrar os 
resultados obtidos.

Resultados e Discussão

No ano de 2006, 24 fábricas de gelo foram visitadas 
por equipes de inspeção para monitoramento da qualidade 
da matéria-prima, água, e do gelo fabricado e 
disponibilizado ao consumidor. Em 2007, esse número 
caiu para 20 e em 2008, para 16.

Esta alteração pode ser explicada por fatores diversos, 
como fábricas que tenham deixado de funcionar, ou que se 
encontravam em reforma ou interditadas, ou ainda, fábricas 
que tenham apenas sido transferidas da região 
metropolitana da cidade do Recife, ficando sob fiscalização 
do município correspondente.



No ano de 2006, foram coletadas 30 amostras, em 
2007, 48 e em 2008, 8 amostras.

O controle de qualidade das matérias-primas ou 
insumos deve incluir a sua inspeção, classificação e se 
necessário, análise laboratorial antes de serem levados 
à linha de fabricação, onde somente devem ser 
utilizados insumos ou matérias-primas em boas 
condições [2].

Nem todas as amostras adquiridas são analisadas, 
pois condições como vazamento das embalagens pode 
alterar o resultado, havendo a possibilidade de 
resultados falso-positivos, pois o vazamento indica que 
o gelo teve contato com o meio externo, possibilitando 
a contaminação por microrganismos do ambiente, não 
relacionados ao processo de produção. Nesses casos, é 
necessária uma nova coleta, para a correta verificação 
das condições higiênico-sanitárias da fábrica em 
questão. Devido a isto, das 86 amostras coletadas, 84 
foram analisadas.

Das 84 amostras analisadas, 29 correspondiam ao ano 
de 2006, 47 ao ano de 2007 e 8 ao ano de 2008. Destas 
84, 78 apresentavam-se de acordo em relação à 
presença de coliformes totais e termotolerantes. No ano 
de 2006, 27 estavam de acordo e 2 em desacordo, em 
2007, 44 estavam de acordo e 3 em desacordo e em 
2008, 7 estavam de acordo e 1 em desacordo . 

A Portaria MS nº 326, de 30 de julho de 1997 [2], 
estabelece que todas as pessoas que manipulem 
alimentos devem receber instrução adequada e contínua 
em matéria higiênico-sanitária, na manipulação dos 
alimentos e higiene pessoal, adotando assim precauções 
necessárias para evitar a contaminação dos alimentos. 
Toda pessoa que trabalhe na área de manipulação de 
alimentos deve, enquanto em serviço, lavar as mãos de 
maneira freqüente e cuidadosa com agente de limpeza 
autorizado e com água corrente. O uso de luvas não 
exime o manipulador da obrigação de lavar as mãos 
cuidadosamente, as matérias-primas e os ingredientes 
armazenados nas áreas do estabelecimento devem ser 
mantidos em condições tais que evitem sua 
deterioração, protejam contra a contaminação e 
reduzam os danos ao mínimo possível; deve-se 
assegurar, através do controle, a adequada rotatividade 
das matérias-primas e ingredientes; todos os 
equipamentos e utensílios que tenham entrado em 
contato com matérias-primas ou com material 
contaminado devem ser limpos e desinfetados
cuidadosamente antes de entrar em contato com o 
produto acabado.

Dos três anos estudados, o ano de 2007 apresentou 
uma maior ocorrência de coliformes em suas amostras 
analisadas, onde 17 apresentaram coliformes totais, 3 
coliformes termotolerantes e 27, ausência de 
coliformes. Em 2006, 19 apresentaram coliformes 
totais, 2 coliformes termotolerantes e 8 ausência destes 
microrganismos e em 2008, 1 apresentou coliformes 
totais, 1 coliformes termotolerantes e 6, ausência.

Isto pode ser explicado pelo maior número de coletas, 
conseqüentemente de análises realizadas durante este 
ano. Por este motivo, não se pode afirmar que neste ano 

as amostras de água apresentavam-se mais contaminadas do 
que as coletadas nos anos de 2006 e 2008.

Além disso, uma maior freqüência de fiscalização por
parte do órgão competente no ano de 2008 pode explicar a 
queda da positividade de coliformes nas amostras 
estudadas, ou ainda, uma maior atuação dos funcionários 
das fábricas com o intuito de obedecer à fiscalização, 
adotando criteriosamente as medidas higiênico-sanitárias 
necessárias, minimizando dessa forma a contaminação das 
amostras. 

É possível concluir que a análise microbiológica da água 
proveniente de fábricas de gelo é essencial, pois permite a 
avaliação da qualidade sanitária da mesma. Além disso, é 
perceptível que nos anos pesquisados houve presença 
significativa de coliformes totais e termotolerantes na água
avaliada, sendo necessária a continuidade de ações efetivas 
para a redução desses índices.
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