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Resumo
Objetivo – Determinar a especiação de bactérias gram-negativas em quatro diferentes marcas de gelo através do método MALDI-TOF-
MS e avaliar sua potabilidade. Metodos – Com o equipamento multiparâmetros, da marca Hanna®, foram avaliados: pH, condutividade
elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura. Preparou-se meio Agar Mac Conkey para observação do crescimento bacteriano de Gram-
negativas, sua morfologia através da coloração de Gram e a sua especiação pelo método MALD-TOF-MS. Resultados – Houve crescimento
na amostra 4 e como método MALDI-TOF-MS foi identificada a espécie Pseudomonas monteilli. Conclusão – Os parâmetros físico-quí-
micos estão de acordo com a Resolução 357/05 do CONAMA e a portaria 2.914/11 do MS. A espécie P. monteilli foi detectada em 15
minutos, podendo substituir o método tradicional que levaria dias para identificação, tornando um método revolucionário e de importância
à saúde pública.

Descritores: Análise físico-química; Gelo; Pseudomonas

Abstract
Objective – To determine the speciation of gram-negative bacteria in four different ice brands using the MALDI-TOF-MS method and
to evaluate their potability. Methods - With the Hanna® multiparameter equipment, the following parameters were evaluated: pH,
electrical conductivity, dissolved oxygen and temperature. Mac Conkey Agar medium was prepared for observation of Gram-negative
bacterial growth, its morphology by Gram staining and its speciation by the MALD-TOF-MS method. Results – There was growth in
sample 4 and as the MALDI-TOF-MS method was identified the species Pseudomonas monteilli. Conclusion – The physicochemical
parameters are in accordance with CONAMA Resolution 357/05 and MS Ordinance 2.914 / 11. P. monteilli was detected within 15
minutes and could replace the traditional method that would take days to identify, making it a revolutionary method of public health
importance.

Descriptors: Phisicochemical analysis; Ice; Pseudomonas

Introdução
Em pleno século XXI, São Paulo e seus municípios

vêm apresentando um rápido crescimento urbano e a
escassez de água vem acompanhando esse ritmo. Con-
tudo, a contaminação dos corpos hídricos é uma reali-
dade, onde a população está ficando doente, de forma
direta ou indireta, através do consumo de água conta-
mina devido à falta de saneamento básico.1,2 

Água submetida ao processo de congelamento poderá
ser classificada potável e destinada ao consumo hu-
mano, podendo ser comercializada em pacotes, devi-
damente registrados pelos órgãos fiscalizadores.3

Muitos estabelecimentos adquirem gelos processados
para seus clientes, seja durante um pedido de uma be-
bida ou para refrigerar alimentos e, independente da
forma de utilização, o gelo deverá apresentar padrões
específicos de qualidade e não apresentar contamina-
ção cruzada quando estiver em contato com outros ali-
mentos. A falta de cuidados básicos durante sua fabrica -
ção, manuseio, embalagem, conservação e dis tri buição
pode ocasionar riscos de contaminação, além de gerar
diversas infecções, intoxicação e viroses.4,5

Uma das profilaxias para ter o acesso a água potável
é seguir portaria 2.914 do Ministério da Saúde que re-
gulamenta as diretrizes da qualidade da água, além

disso, deve-se observar e seguir as boas práticas de fa-
bricação do gelo de acordo com a Resolução da Dire-
toria Colegiada Nacional de Vigilância Sanitária (RDC)
n°274, de 23 de setembro de 2005, onde descreve re-
quisitos, desde a fabricação até a sua comercialização,
de forma a evitar o risco de contaminação.6 

Outro código importante é o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor; consta no Art. 31 a determina-
ção sobre o produto, uma vez que este deve conter in-
formações concretas, tais como, quantidade, preço,
prazo de validade, origem, identificação do lote, lista
de ingredientes, conteúdo líquido, além das condições
necessárias para armazenamento como temperatura
máxima e mínima.7,8

De acordo com Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária. RDC no 259, de 20 de setembro de 2002, a
identificação na embalagem deverá conter o nome do
fabricante, produtor ou titular da marca, seu código de
identidade e endereço completo com o país e municí-
pio do local que foi produzido.4,7,8. Entretanto, nas iden-
tificações microbiológicas, geralmente são utilizados
métodos que envolvem cultura, onde é possível identi-
ficar diferenças metabólicas levado tempo médio de
24 a 72 horas. Mas, em algumas circunstâncias, a de-
mora de um diagnóstico bacteriano, principalmente
em matrizes ambientais, poderá causar um risco de 
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toxicidade aguda e/ou crônica, resultando doenças se-
veras e graves aos seres humanos. Nesse contexto, os
novos métodos de diagnósticos, por exemplo, a espec-
trometria de massa (MS – Mass Spectrometry) acoplada
à técnica - MALDI-TOF-MS, permite um diagnóstico
precoce da etiologia bacteriana, tendo em média de 
5 a 15 minutos. 

A sigla MALDI-TOF está em inglês – Matrix Associate
Laser Desorption- Ionization- Time of Flight; traduzindo
o mesmo para o português, a palavra MALDI significa
Ionização por Dessorção a Laser Assistida por Matriz e
TOF significa Tempo de Vôo. Essa ionização, envolve
a ação de um laser que atinge uma determinada matriz
que é formada por pequenas moléculas orgânicas. 
O “tempo de vôo” ou detector TOF, é a parte do equi-
pamento que permite determinar da taxa de carga no
tempo que leva para os íons atingirem o detector.9-14

O objetivo desse trabalho foi avaliar a presença de
bactérias gram-negativas em amostras de gelo e sua
especiação através do método de MALDI-TOF-MS, se-
guidas das análises físico-químicas para o diagnóstico
de sua potabilidade destinado ao consumo humano.

Métodos
Foram adquiridas quatro diferentes marcas de gelo,

compradas em postos de gasolina e mercados, ambos
localizados da região de Carapicuíba (SP). Foram veri-
ficados todos os lacres das embalagens e transportados
em caixas térmicas, para manter a temperatura até a
análise no laboratório de microbiologia da Universidade
Paulista – UNIP – campus Alphaville.

Após a chegada das amostragens, gases embebedadas
com álcool 70% foram passadas nas embalagens para
uma prévia assepsia, em seguida com o descongela-
mento dos gelos em recipientes estéreis, uma alíquota
de 1,0 ml de cada amostra numerada de 1 a 4 foram
transferidas para placas de Petri com o meio nutritivo
Ágar Mac Conkey, conforme mostra as figuras 1 e 2.
Para a amostra controle, o mesmo procedimento foi rea-
lizado para a água que é fornecida para o abastecimento
público pela SABESP, realizando primeiramente o seu
congelamento e o descongelamento. Em seguida, todas
as amostras foram incubadas a 37 ± 2,0 °C por um pe-
ríodo de 72 horas, como mostra as figuras 1 e 2.15

Após o crescimento no meio, colônias foram fixadas
em uma lâmina para a coloração de Gram. Durante
essa técnica, foi utilizado o corante cristal de violeta,
na sequência lugol, álcool (como descorante) e o co-
rante fucsina, como mostra a figura 3.16

A análise físico-química do gelo ocorreu em tempe-
ratura ambiente (25°C), observando seu estágio de de-
gelo e, com o auxílio do equipamento Multiparâmetro,
da marca Hanna®, para a determinação dos seguintes
parâmetros: pH, condutividade elétrica (µS/cm2), Oxi-
gênio Dissolvido (mg/L), temperatura da água (oC),
como mostrado na figura 4. 11

Em seguida, para a realização do método MALDI-
TOF-MS, replicou-se o material em uma placa sólida
contendo o meio Ágar-sangue para obtenção de uma

colônia junto com a solução da matriz polimérica. Na
sequência, a amostra foi depositada em uma Target
(conhecida como alvo). Este alvo, é feito de aço inoxi-
dável polido, com pontos para aplicar várias amostras
diferentes, como mostrado na figura 5. 

O alvo foi irradiado, de forma que a amostra foi a
tingida por um laser UV pulsado. Dessa maneira, a
matriz (água) absorveu a energia do laser e depois
sofreu evaporação. Durante esse processo, as moléculas
da amostra de gelo foram ionizadas. As moléculas ga-
sosas foram aspiradas em um tubo a vácuo ao encontro
do detector –TOF. Dessa maneira, um registro do tempo
que leva para cada grupo de íons foi verificado, in-
cluindo a distância percorrida. O resultado foi mostrado
em gráficos, onde picos específicos para cada espécie
de microrganismo foram identificados e, por fim, um
gráfico foi analisado por uma base de dados computa-
dorizada.14,17

Resultados
Após o período de incubação relatado na metodolo-

gia acima, foi observado crescimento em apenas uma
das 4 amostras, como mostrado na figura 6. Após o
crescimento, colônias foram fixadas em uma lâmina e
observou-se a morfologia de bactérias do tipo Gram-
negativas com o auxílio de um microscópio óptico em
visualização de 1000 vezes, conforme figura 7.

Nas análises físico-químicas os resultados estão des-
critos na Tabela 1. O parâmetro pH está de acordo
com a portaria 2.914/11 do MS e a resolução 357/05
do CONAMA para água de classe II.12,18

Os valores para Oxigênio Dissolvido (OD) foram de:
4,3 mg/L (mínima) e 5,4 mg/L (máxima). De acordo
com a portaria 357 do CONAMA, os valores de OD
obtidos foram abaixo de 5 mg/L nas amostras 1 e 2, en-
tretanto, esses resultados não representam riscos para
o consumo humano. A condutividade elétrica de todas
as amostras sugere que o gelo contém baixa concen-
tração de sais minerais.

O rápido resultado obtido pelo MALDI-TOF-MS pos-
sibilitou verificar a espécie gram-negativa que cresceu
na amostra 4; em apenas 15 minutos foi possível a
identificação da bactéria da espécie Pseudomonas mon-
teilli, que é uma bactéria bacilar, termotolerante e opor-
tunista, como mostra a figura 819,20

Discussão 
A contaminação do gelo pode ter ocorrido em qual-

quer etapa da produção, tanto na fonte de origem da
água para produzi-lo como no processamento, arma-
zenamento até a sua venda. Portando, deve-se ter con-
trole sanitário em diversas etapas e acompanhar sua
qualidade com os testes físico-químicos e microbioló-
gicos. Outro aspecto importante é à rotulagem dos pro-
dutos com informações, como a baixa condutividade
elétrica. De acordo com o resultado, todas as amostras
analisadas apresentaram baixa condutividade elétrica,
o que implicaria numa baixa concentração de sais. De
acordo com o Art. 31 do Código de Defesa do Consu-
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Figura 1. Placas de Petri com amostras degeladas em duplicatas Figura 2. Amostra controle realizado com água da SABESP

Figura 3. Preparo passo a passo da técnica de coloração de Gram. Figura 4. Equipamento Multiparâmetro utilizado nas análises físico-
Químico.
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Figura 5. Passo-a-passo do método MALDI-TOF-MS. 
FONTE: http://www.nanocell.org.br/maldi-tof-uma-ferramenta-revo-
lucionaria-para-as-analises-clinicas-e-pesquisa-do-cancer/

Figura 6. Crescimento bacteriano em placa de Petri contendo o meio
Mac Conkey da amostra 4.

Figura 7.rescimento bacteriano em placa de Petri contendo o meio
Mac-Conkey.

Figura 8. Crescimento bacteriano em placa de Petri contendo Ágar-
sangue.

Tabela 1. Média e desvio padrão dos parâmetros físico-químicos das amostras degeladas

  Parâmetros                 A1                         A2                        A3                           A4                          Controle                VMP

  Condutividade           25,26 = 0,32          14,50=0,30          14,40=0,30             12,60=0,40             114,70=0,60          *
  (mS/cm2)
  pH*                            7,05=0,60              6,95=0,27            6,52=0,32               6,48=0,25               6,60=0,20              6,00–9,50
  Oxigênio                   4,74=0,82              4,31=0,9              5,32=0,59               5,42=0,53               6,52=32                 > 5,00
  Dissolvido(mg/L)
  Temperatura               17,30=0,20            17,28=0,31          17,16=0,04             17,08=0,08             23,00=0,01            *
  (°C)

* Valores máximos permitidos (VMP) pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde ** Resolução 357 do CONAMA para manacial de
classe2. Controle água do sistema Cantareira – distribuída pela SABESP.



midor-Lei 8079/90 os produtos devem assegurar infor-
mações sobre data de validade, origem, preço, garantia,
características, quantidades, qualidades e composição.21

A utilização do método MALDI permite a ionização
de moléculas orgânicas e possibilita um ganho de
tempo analítico amostral. Em apenas 15 minutos a es-
peciação da bactéria estará pronta. Esse é um método
muito pouco utilizado em análises de matrizes ambien-
tais (água, solo, sedimento, ar) e, quando comparado
com o meio tradicional (cultura bacteriana em meio
nutritivo) permite precocemente obter dados específicos
em prol do consumo de água potável em nossa socie-
dade. Desse modo, o método contribui na diminuição
do porcentual de diagnósticos errôneos ou demorados,
melhorando a fiscalização e gerando um controle de
possíveis patógenos de veiculação hídrica. Há poucos
estudos da técnica de MALDI-TOF-MS em amostras de
gelo para avaliar as espécies de bactérias. Há evidencia
da ocorrência da sepse, principalmente em pacientes
imunodeficientes ou imunodeprimidos, onde há uma
diminuição congênita ou adquirida da imunidade no
organismo, sendo sucessíveis a contaminação por mi-
crorganismos oportunistas, como é o caso da bactérias
identificada neste trabalho, pertencente a espécie Pse-
domonas monteilii, considerada uma bactéria termoto-
lerante e que está presente no solo, lixo e esgoto do-
méstico e, apresenta-se muito comum em ambiente
hospitalar, diversificando-se em ambiente seco, tais
como, piso e/ou roupa de cama, fronhas ou em am-
bientes úmidos, tais como, pia, vaso sanitário. A mesma
espécie causa também exalação de bronquiectasia, ou
seja, a bactéria destrói as células dos brônquios, ge-
rando dilatação e deformação irreversível, acumulando
muco nos pulmões. O paciente não consegue expelir
o muco, possibilitando um avanço no processo de in-
fecção local.19

O MALDI-TOF-MS permite diversas vantagens ao pa-
ciente, ao médico, ao laboratório, pois além do diag-
nóstico precoce, nota-se a diminuição de resíduos ge-
rados no setor microbiológico e possibilita o uso
racional de antibióticos. A redução do tempo pela es-
colha adequada do antibiótico vem impactando positi-
vamente, além disso as placas utilizadas também po-
dem ser arquivadas e armazenadas com nitrogênio
líquido ou argônio, garantindo rastreabilidade segu-
rança do laboratório clínico.17

Apesar dos benefícios do MALDI-TOF-MS, os bancos
de dados de espectro de referência (ER) disponíveis
precisam de atualizações, pois espécies filogenetica-
mente semelhantes podem não ser diferenciadas, cau-
sado erro analítico, além disso, os bancos de dados
são de propriedades privadas, incluindo as instituições
de pesquisas. Nesse aspecto, há desvantagem, pois, as
informações desses espectros não são de livre acesso
aos profissionais da área biomédica, embora seja bem
avaliada perante o benefício que o diagnóstico permitirá
na busca eficaz de tratamento ao paciente.17

Conclusão 
Conclui-se que a água destinada ao consumo hu-

mano em seu estado físico sólido (gelo) merece a
mesma atenção dada aos critérios adotados pela pota-
bilidade da água em seu estado líquido, embora a por-
taria 2.914/11 do Ministério da Saúde não apresente
como critério a identificação desta específica bactéria
encontrada na amostra 4, caracterizada por ser gram-
negativa, bacilar, termotolerante e oportunista – Pse-
domonas monteilii. 

A técnica de MALDI-TOF-MS contribuiu de forma
rápida e eficaz na identificação da bactéria gram-ne-
gativa, permitindo avaliar sobre a qualidade microbio-
lógica desse gelo comercializado e consumido direta-
mente ou indiretamente pela população. É um método
revolucionário e de importância à saúde pública, per-
mitindo uma avaliação detalhada de fontes hídricas,
pois a água pode ser um veículo de contaminação.
Deve-se atribuir a utilização do método em diagnóstico
da água potável pelos laboratórios da SABESP e demais
laboratórios de análise microbiológica, assim como fu-
turas pesquisas nas áreas de saneamento ambiental, hi-
giene e saúde pública.

Esse trabalho, permitiu produzir informações físico-
químicas relevantes que não constavam nas rotulagens
de algumas marcas e que poderiam ser incluídas, tais
como pH, por exemplo, além de outros parâmetros do
gelo, como condutividade elétrica e oxigênio dissolvido
em sua temperatura ambiente para o consumo. 
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