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RESUMO

Avaliar a qualidade microbiológica e adequação das informações contidas nos rótulos de alimentos minimamente processados prontos para o 
consumo comercializados na Grande Florianópolis, SC. Foram coletadas 48 amostras de alimentos minimamente processados prontos para o 
consumo, sendo 12 de cada alimento: salada de frutas, salada mista de vegetais, alface, e tempero verde picado, as quais foram adquiridas na 
Grande Florianópolis, entre setembro de 2014 e agosto de 2015. Todas amostras tiveram a temperatura verificada com termômetro digital in 
loco, e foram transportadas em caixas isotérmicas até o laboratório de Microbiologia, onde foram realizadas as análises de Contagem total de 
bactérias mesófilas, seguindo o método descrito no American Public Health, 2001. Os rótulos foram analisados quanto a adequação a legislação 
vigente. Avaliando a contagem total de bactérias mesófilas, foi observado um grande percentual de amostras com contagens elevadas, 
especialmente em relação as hortaliças tempero verde picado e salada mista. Mais de um terço das amostras analisadas neste estudo já poderiam 
ser consideradas deterioradas, visto que apresentavam contagem de bactérias mesófilas acima de 1 milhão UFC/g, mesmo estando dentro do 
prazo de validade, sugerindo uma reavaliação quanto aos processos e parâmetros de qualidade utilizados pelos produtores de alimentos 
minimamente processados no estabelecimento da vida de prateleira destes produtos. Quanto a temperatura de comercialização, 66,7% das 
amostras estavam sendo comercializadas fora das especificações, ou seja, acima de 10°C.  A rotulagem dos alimentos minimamente processados 
estava totalmente adequada à legislação para 75% (36) das amostras, e todas as amostras de saladas de frutas não apresentavam rótulo 
adequado. Embora a maioria das amostras tenham atendido aos parâmetros legais, tanto em relação a qualidade microbiológica, quanto em 
relação a rotulagem, as elevadas contagens de bactérias mesófilas, assim como inadequação de temperatura de comercialização sugerem 
intensificação das ações de capacitação e fiscalização por parte das agências reguladoras, visando a segurança alimentar dos consumidores de 
vegetais minimamente processados prontos para o consumo.
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