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RESUMO

Os alimentos são passiveis de contaminação por diferentes agentes etiológicos, que podem levar ao desenvolvimento de doenças. A falta de cuidado dos manipuladores, e a

desobediência ás boas praticas e as lavagens incorretas das mãos propiciam a contaminação dos alimentos. A vigilância sanitária, com amparo na legislação, tem procurado

tornar-se mais abrangente acompanhando o setor de produção e fabricação de alimentos combatendo a contaminação resultante de um conjunto de deficiência como a

manipulação dos produtos com as mãos contaminadas e utilização de produtos que não passaram por nenhum processo térmico ou sanitizante. O objetivo deste estudo foi

determinar as condições microbiológicas em sucos verdes comercializados no município de Passos/MG estabelecendo se as condições atendem às recomendações

preconizadas pela Resolução - RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), que estabelece os Padrões Microbiológicos Sanitários para Alimentos e determina os critérios

para a Conclusão e Interpretação dos Resultados das Análises Microbiológicas de Alimentos Destinados ao Consumo Humano. A metodologia utilizada seguiu as orientações

para realização das análises contidas na American Public Health Association (APHA), descritas na 4ª Edição do Compendium of Methods for Microbiological Examination of

Foods (SWANSON et al, 2001). Foram também incluídas orientações do Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online e da norma ISSO 6887-1 (1999), recomendada para

ensaios realizados com metodologia da International Organization for Standardization apud Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos (SILVA; JUNQUEIRA et

al., 2007). Conclui-se que houve falhas de higiene, principalmente na preparação dos sucos verdes, visto que das 6 amostras analisadas, 5 estavam inadequadas para o

consumo humano por apresentar níveis de coliformes termotolerantes elevados, infringindo a legislação vigente. Apenas 1 das amostras apresentou parâmetros aceitáveis. 
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