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RESUMO

O sorvete é um dos derivados lácteos mais apreciados pela população, sendo o seu consumo expressivo em praticamente todas as partes do mundo. No modelo de venda "self

service", o sorvete está exposto a condições sanitárias inadequadas, como contato com o ar e água utilizada para o acondicionamento das colheres, e contaminação por saliva

oriunda dos consumidores. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de sorvetes comercializados em Frutal/MG, por meio da determinação de

diferentes micro-organismos indicadores. Até o momento, foram coletadas 20 amostras de sorvetes sabor creme ou chocolate, de 5 sorveterias, coletadas aleatoriamente. Após

as coletas, foram levadas ao Laboratório de Microbiologia da UEMG, unidade Frutal, para as análises. As amostras foram diluídas em água peptonada, nas diluições 10-1 a 10-3.

Os coliformes totais foram determinados em Caldo Verde Bile Brilhante, a 35ºC por 24-48h. Dos tubos positivos, uma alçada foi feita para o meio EC (Escherichia coli) para

determinação de coliformes termotolerantes, a 45ºC, pelo mesmo período. A contagem de Staphylococcus coagulase positiva foi feita em meio Baird Parker e a contagem de

Salmonella spp foi feita em meio Salmonella Shigella (SS). Observou-se que 11 amostras apresentaram altos índices de coliformes totais. Não há padrão para este grupo na

legislação, mas sua presença pode indicar condições de higiene insatisfatórias. Para coliformes termotolerantes, 3 amostras (15% do total) apresentaram índices acima do

permitido pela legislação (>50 NMP/g). Por outro lado, constatou-se ausência de Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella spp em todas as amostras avaliadas. Os

resultados indicam que a maioria das amostras (85%) de sorvete analisadas encontrava-se dentro dos padrões da legislação. Porém, a presença de coliformes termotolerantes

em algumas amostras indicam condições sanitárias deficientes em algum ponto de sua produção, armazenamento e/ou manipulação. 
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