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RESUMO

Diante da competitividade do mercado nos dias atuais, é necessário que as indústrias produtoras de gelados comestíveis invistam cada vez mais 
na preparação de produtos com maior qualidade, visando garantia de satisfação e segurança do consumidor. O envolvimento de sorvetes na 
transmissão de doenças é demonstrado, com frequência, em países onde um controle rigoroso de alimentos era realizado. A presença de 
contaminantes constitui hoje, um dos grandes problemas para a indústria, causando a perda do produto em função das alterações de sabor, cor e 
também estufamento de embalagens nas prateleiras refrigeradas de comercialização. Acredita-se que as indústrias produtoras de gelados 
comestíveis cumprem todos os critérios pré-estabelecidos pela Legislação RDC nº 267, de 25 de setembro de 2003 em relação às boas práticas de 
fabricação, aplicando e fazendo cumprir todas as etapas para que se obtenha um produto final inócuo do ponto de vista higiênico-sanitário. É 
importante lembrar que quanto maior for a população de bactérias coliformes mais deficiente terão sido as condições de higiene e de 
processamento do sorvete e, consequentemente, menor será a vida útil deste produto e maiores os riscos à saúde dos consumidores. Este estudo 
foi do tipo transversal e teve como objetivo avaliar as boas práticas de fabricação em duas indústrias produtoras de gelados comestíveis (picolés), 
localizadas em Salvador e Lauro de Freitas. Foi desenvolvido em duas indústrias (A e B) produtoras de gelados comestíveis. Formatou-se como 
instrumento de coleta uma lista de checagem baseada na RDC nº 267 de 26 de setembro de 2003, subdividida em 3 blocos que tratam das: 
edificações e instalações, processamento dos gelados comestíveis, documentação e registro.   A indústria A foi classificada como de alto risco 
quando não atingiu 100% de adequação dos itens referente à pasteurização e ao controle de potabilidade da água. Enquanto a indústria B obteve 
a classificação como de baixo risco quando alcançou 100% dos itens citados anteriormente. Com base nos resultados encontrados conclui-se que 
a indústria B cumpre com todos os critérios pré estabelecido pela legislação RDC nº 267, de 25 de setembro de 2003 em relação às boas práticas 
de fabricação, aplicando todas as etapas para que se obtenha um produto final inócuo do ponto de vista higiênico-sanitário. Enquanto a Indústria 
A durante a avaliação foi evidenciado o não cumprimento critérios referentes à pasteurização e a potabilidade da água, classificando-a desta 
forma como uma indústria de alto risco. Sugere-se a indústria A um controle mais rigoroso na pasteurização e nos itens referentes ao 
abastecimento de água.  Desta forma observa-se que nem sempre o fato da indústria ser de grande porte, ela vai ser superior a de pequeno porte 
do ponto de vista higiênicosanitário. Concluiu-se que a indústria B cumpre com todos os critérios pré estabelecido pela legislação em relação às 
BPFs. Sugere-se a indústria A um controle mais rigoroso na pasteurização e nos itens referentes ao abastecimento de água.
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