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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS GELADOS COMESTÍVEIS 

 

1. RESUMO 

Os sorvetes são classificados como gelados comestíveis, sendo obtidos a partir de 

uma emulsão de gorduras e proteínas e outros ingredientes pasteurizados. Por ser 

conservado em baixas temperaturas, a maioria dos consumidores acredita que esta 

características garante a qualidade microbiológica do produto. Pesquisas apontam 

que isso não indica que o alimento esteja livre de contaminação. Este trabalho tem 

como objetivo avaliar a presença de coliformes totais e termotolerantes, além de 

Samonella e Stapylococcus aures, bem como, assegurar a qualidade dos produtos, 

seguindo as normas da RDC n° 12 estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). 

PALAVRAS-CHAVE: gelados comestíveis, métodos de controle, coliformes 

 
2. INTRODUÇÃO 

 Os sorvetes são considerados alimentos do tipo gelados comestíveis e 

(HOFFMAN et al. , 2000). São classificados quanto ao processo de fabricação 

segundo a legislação em sorvetes de massa ou cremosos, picolés e produtos 

especiais gelados. Segundo a composição classificam-se em sorvetes de creme, 

sorvetes de leite, sorvetes, gelados de fruta e gelados (ANVISA, 1999).  

3. OBJETIVO 

  Apresentar as principais medidas de controle associados ao consumo 

de derivados do leite do grupo de gelados comestíveis, os principais perigos que 

induz o crescimento microbiano, ilustrando a ocorrência destes tipos de 

contaminações e verificar quais os micro-organismos patogênicos. 

4. METODOLOGIA 

Os ensaios foram constituídos por três amostras de sorvete não 

pasteurizados, á base de leite. Estas amostras foram coletadas em três diferentes 

lojas  de  redes de fast foods na zona sul de São Paulo com intervalo de 15 dias.  As 
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amostras foram adquiridas como para consumo, em copos plásticos fornecidos pelo 

próprio estabelecimento. Depois de adquiridas foram colocadas em caixa de material 

isotérmico contendo blocos de gelo e levadas ao laboratório, quando iniciou-se a 

análise microbiológica. 

Para o preparo das amostras foram pesadas 10g do sorvete liquefeito sendo 

este misturado em 90 ml de água destilada tamponada estérilizada. A partir da 

diluição inicial (10-1) foram realizadas mais quatro diluições, inoculando 1ml dessas 

diluições  em tubos contendo caldo lactosado bili verde brilhante para identificação 

de coliformes fecais. Foram utilizados 12 tubos por amostra, todos contendo tubo de 

Durham invertido. Á partir de cada tubo positivo as amostras foram transferidas para 

o caldo E.C para identificação de E.Coli e incubados a 45°C por 24 a 48 horas, os 

que positivaram foram transferidos para placa com Eozina azul de metileno. As 

placas positivas foram coradas pelo método de Gram e realizados testes 

bioquímicos de identificação. 

Para pesquisa de Salmonella foram pesados 25g do sorvete sendo este 

homogeneizado em 225g de caldo lactosado, a seguir, incubado á 37° C por 24h. 

Após incubação transferiu-se 1ml para tubos contendo 9ml caldo tetrationato e mais 

1ml da mesma mistura em tubos com selenito (9ml) . Todos foram incubados e após 

24h  transferidos 10µL para o meio S.S para caracterização de Salmonella  

O ensaio para detecção de S. Aureus foram realizadas diluições iniciais, 0,1ml de 

cada diluição e semeamos em meio Baird parker e estes foram inoculados em 

quinze placas de petry para cada amostra, estas foram incubadas á 37° C por 48h. 

Após incubadas  foi realizado o teste de Coagulase seguidos de coloração de Gram. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 De acordo com a legislação sanitária brasileira os sorvetes são 

classificados como gelados comestíveis estes são obtidos a partir de uma emulsão 

de gorduras e proteínas, com ou sem adição de outros ingredientes e substâncias 

como a água, açúcares que tenham submetidos ao congelamento, sob condições 

que conservem o produto no estado congelado ou parcialmente congelado durante o 

processo de armazenagem, transporte até a entrega de consumo (HOFFMAN et al. , 

2000). 
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 Como o sorvete é um produto lácteo pode apresentar perigos de 

contaminação que são agrupados em categorias: biológicos, químicos ou físicos. 

Como cada micro-organismo possui um potencial para causar doenças, eles 

também são agrupados de acordo com a sua severidade em três grupos: alta, média 

e baixa .“O estabelecimento de uma classificação do perigo quanto à sua severidade 

é importante no estabelecimento de um Sistema HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points)” (BAPTISTA; VENÂNCIO, 2003).   

São classificados quanto ao processo de fabricação segundo a legislação em 

sorvetes de massa ou cremosos, picolés e produtos especiais gelados. Segundo a 

composição são classificam-se em sorvetes de creme, sorvetes de leite, sorvetes, 

gelados de fruta e gelados (ANVISA, 1999).  

O sorvete é um produto que possui um alto valor nutricional, o pH é de 6-7 e 

são armazenados por um longo período, esses fatores contribuem para o 

crescimento microbiano, os mais significativos são: Staphyloccoccus aureus, Listeria 

monocytogenes, Yersinia enterocolitica, o Bacillus cereus e o Streptococus spp. e 

coliformes totais e termotolerantes , que podem sobreviver nos alimentos a baixas 

temperaturas. Pontos críticos de controle na fabricação devem ser avaliados; a 

recepção e estocagem das matérias primas, a etapa de pasteurização e maturação, 

o transporte e o armazenamento nos pontos de venda (MIKILITA; CÂNDIDO, 2004). 

As medidas de controle incluem desde a manipulação, matérias primas, os 

equipamentos e estrutura operacional (RIBEIRO; SIQUEIRA, 2008 apud 

EVENGELISTA, 1998; PINTO, 2006). A coleta de amostras faz parte das Boas 

Práticas de Fabricação para avaliação microbiológica, que tem como objetivo 

estabelecer procedimentos para o correto manuseio em todo o processo de 

fabricação O processo de pasteurização como inibidor de crescimento deste micro-

organismos é constatado que a baixa temperatura não inibe totalmente o 

crescimento bacteriano (GRACIANE et al., apud MILIKITA, 2002; RIBEIRO; 

SIQUEIRA, 2008 apud SBCTA, 2000; SILVA JR, 2005). 

6. RESULTADOS 

Para presença de Salmonella (Tabela 1), os resultados indicam que houve 

crescimento no meio de enriquecimento Rappaport e Tetrationato, indicando o 
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consumo de nutrientes específicos para o crescimento de Salmonella. Isto foi 

confirmado no meio Salmonela Shigella (SS) para as três amostras analisadas. 

 

Tabela 1: Presença de Salmonella 

Salmonella            Presuntivos                               Confirmativo 

Amostra Diluições Rappaport Tetrationato SS 

1 -2 crescimento Crescimento + 

 -3 crescimento Crescimento + 

 -4 crescimento Crescimento + 

 -5 Crescimento Crescimento - 

2 -2 Crescimento Crescimento + 

 -3 Crescimento Crescimento + 

 -4 Crescimento Crescimento - 

 -5 Crescimento Crescimento - 

3 -2 Crescimento Crescimento + 

 -3 Crescimento Crescimento - 

 -5 Crescimento Crescimento - 

 -5 Crescimento Crescimento - 

 Sinais positivos (+) indicam a presença de Salmonella; sinais negativos(-) 

indicam a ausência de Salmonella 

 

Quando feitos os testes bioquímicos de identificação TSI, LISINA e CITRATO 

pode-se confirmar a presença de Samonella spp, pois no meio TSI: houve 

fermentação de lactose, sacarose e glicose, tendo ápice e base  de cor amarela. 

LISINA: Apresentou alteração do pH do meio, e coloração púrpura (não alterou a 

cor). CITRATO: Houve crescimento bacteriano com alteração do pH, pois a bactéria 

liberou amônia que é alcalina e alterou a cor do meio para azul 
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Para avaliação de presuntiva E. coli   foram verificados a presença desta 

bactéria  nas amostras 1, 2, 3 (Tabela 2). Quando realizado o teste confirmativo  não 

foram observados  crescimento de E.coli.  

 

Tabela 2: Presença de Escherichia coli  

                                              Presuntivo Confirmativo 

Amostra Diluições E.C E.M.B 

1 -2 + - 

 -3 + - 

 -4 + - 

 -5 - - 

2 -2 - - 

 -3 + - 

 -4 - - 

 -5 - - 

3 -2 - - 

 -3 + - 

 -4 + - 

 -5 + - 

 Sinais positivos (+) indicam presença de coliformes totais; Sinais negativos(-) 
indicam ausência de coliformes totais 

 

Para avaliação de S.aureus foram avaliadas três amostras (Tabela 3), houve 

crescimento no meio Baird Parker nas diluições -2,-3,-4 e -5 da amostra 1, -3 da 

amostra 2 e -2,-3,-4 da amostra 3. Ambas as diluições foram confirmados com teste 

de coagulase e coloração de gram. 

 

 

Tabela 3: Presença de Staphylococcus aureus 
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Amostra Diluições Baird Parker Gram Coagulase 

1 -2 + + + 

 -3 + + + 

 -4 + + + 

 -5 + + + 

2 -2 - - - 

 -3 + + + 

 -4 - - - 

 -5 - - - 

3 -2 + + + 

 -3 + + + 

 -4 + + + 

 -5 - - - 

 Sinais positivos(+) indicam presença de S.aureus; Sinais negativos(-) indicam 

ausência de S.aureus 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as três amostras coletadas nas redes de fast-food da zona sul de São 

Paulo continham a presença de Salmonella e S.aureus aumentando o risco de 

intoxicação alimentar.  Quanto à presença de E.coli não foi detectada sua presença 

em nenhuma das amostras analisadas, este resultado nos permite observar que da 

amostras avaliadas todas estão improprias pra consumo de acordo com a RDC n. 

12. 
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