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Resumo

Objetivou-se avaliar o perfil sanitário da farinha de mandioca comercializada 

na feira livre de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Foi realizado o diagnóstico das condições 

higiênico-sanitárias em 19 pontos de venda da farinha de mandioca por meio da aplicação 

da lista de verificação (check-list) segundo a legislação sanitária vigente. Foi feita a contagem 

de bolores e leveduras em 19 amostras da farinha de mandioca por meio de semeadura em 

superfície utilizando o método tradicional de contagem em placas. Ao nível microscópico, 

foram pesquisados fragmentos de contaminantes nas amostras de farinha de mandioca 

coletadas. O diagnóstico das condições higiênico-sanitárias revelou que 100% dos pontos 

de venda de farinha foram classificados como ruins, atendendo apenas a 11,5% dos itens 

estabelecidos na lista. Na análise microbiológica a população de bolores e leveduras variou 

entre <1,0 x 10² a 8,0 x 104 UFC/g, constatando uma população acima de 1,0 x 103 UFC/g 

em 73,7% das amostras. Foram identificados fios de cabelos, fragmentos de inseto, fragmentos 

de aranha, pedaços de madeira e pelo de animal na análise microscópica. Dessa forma, 

são necessários investimentos do poder público municipal na estrutura física do galpão 

de mandioca e ações educativas que envolvam manipuladores e consumidores da farinha de 

mandioca, garantindo a saúde da população. 

Palavras-chave: Farinha. Análise microbiológica. Microscopia. Lista de checagem.
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SANITARY PROFILE OF THE CASSAVA FLOUR COMMERCIALIZED IN A STREET MARKET

Abstract

This study aimed to assess the sanitary cassava flour profile commercialized in a 

street market in Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brazil. It was made a diagnosis of the hygienic-

sanitary conditions in 19 cassava flour points of sale by applying the checklist according to 

the current sanitary legislation. It was done the count of yeasts and molds in 19 samples of 

cassava flour, by means of seeding in surface using the traditional plate count method. At the 

microscopic level, fragments of contaminants were researched in collected samples from 

cassava flour. The diagnosis of hygienic-sanitary conditions revealed that 100% of flour selling 

points were classified as poor, attending only 11.5% of the items in the established list. In 

the microbiological analysis, yeast and mold population ranged from <1.0 x 10² to 8.0 x 

104 CFU/g, verifying a population above 1.0 x 103 CFU/g in 73.7% of samples. We identified 

hair strands, insect and spider fragments, pieces of wood, and pet hair on microscopic 

analysis. In this way, municipal public power investments are needed in order to improve 

physical structure of the shed where cassava is kept as well as educational actions that involve 

cassava flour handlers and consumers, guaranteeing population health.

Keywords: Flour. Microbiological analysis. Microscopy. Checklist.

PERFIL DE SALUD DE LA HARINA DE YUCA SE VENDE EN EL MERCADO DE LIBRE

Resumen

El objetivo era evaluar el perfil de salud de la harina de yuca se vende en la 

apertura de Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil. Fue realizado diagnóstico de las condiciones 

sanitarias en 19 puntos de venta de harina de yuca a través de la lista de verificación de la 

aplicación de acuerdo con la ley de salud actual. Se ha realizado la cuenta de levaduras y 

mohos en 19 muestras de harina de yuca de la superficie de siembra usando recuento en 

placa tradicional. A nivel microscópico, se encuestó a fragmentos de los contaminantes en las 

muestras de la harina de yuca. El diagnóstico de las condiciones sanitarias revelaron que 100% 

de los puntos de venta de harina fueron clasificados como mala, ya que sólo el 11,5% de los 

artículos que figuran en la lista. Análisis microbiológico en la población de levaduras y mohos 

varió de <1 x 10² a 8,0 x 104 UFC/g, y señaló una población de más de 1 x 103 UFC/g en 

el 73,7% de las muestras. Fueron identificados los pelos, fragmentos de insectos, fragmentos 
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de araña, pedazos de madera y animales mediante análisis microscópico. Por lo tanto, las 

inversiones se requieren del gobierno municipal en la estructura física de la yuca derramada y 

actividades educativas que involucran manipuladores y consumidores de harina de yuca, para 

garantizar la salud de la población.

Palabras clave: Harina. Análisis microbiológico. Microscopía. Lista de verificación.

INTRODUÇÃO

A feira livre tem um papel fundamental na história das primeiras atividades 

comerciais,1 pois se trata de um local em que há comercialização de produtos variados. 

Dentre os alimentos comercializados na feira livre destaca-se um dos produtos derivados 

da mandioca: a farinha de mandioca (Manihot esculenta Crantz), um alimento rico em 

carboidratos e fibras, que faz parte do cardápio brasileiro, sendo considerado um dos 

principais produtos da agricultura familiar.2

A farinha de mandioca pode ser classificada em três grupos: seca, d’água e 

mista, sendo cada grupo dividido em subgrupos de acordo com a granulação, em classes pela 

coloração e em tipos devido às variações na qualidade do processamento,3 sendo a farinha de 

mandioca seca (ou de mesa) a mais consumida.4

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009, do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE),5 a farinha de mandioca e os produtos dela derivados 

correspondem a 3,9% do total de calorias determinado pela aquisição alimentar domiciliar no 

Brasil. No Nordeste e na Bahia esse percentual corresponde a 7,2 e 11,2%, respectivamente, 

demonstrando que a farinha de mandioca é muito consumida nessa região, especialmente 

pela população da zona rural. 

A obtenção de uma farinha de mandioca de boa qualidade irá depender 

principalmente do processo de produção adequado.6 Essa farinha, oriunda da raiz 

da mandioca, configura-se como um produto de fabrico simples e as etapas dessa 

produção incluem a colheita da sua raiz, bem como a lavagem, descascamento, moagem, 

prensagem, esfacelamento, peneiramento, torra, classificação, empacotamento, pesagem 

e armazenagem.7 Entretanto, são encontrados muitos problemas no processo de fabricação 

desse alimento, pois essa farinha pode ser produzida em estabelecimentos precários, 

denominados “casas de farinha”, principalmente quanto à infraestrutura e condições 

higiênico-sanitárias, já que podem ser encontrados animais transitando na área de 

processamento, além do fácil acesso de insetos e roedores ao local.8 
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Dentre as inadequações sanitárias observadas, destaca-se a contaminação físico-

química e microbiológica da farinha de mandioca, especialmente no que se refere à presença 

de perigos físicos como fios de cabelo, pelos de animais, fragmentos de insetos e população 

elevada de fungos, como bolores e leveduras,6 indicando uso de matérias-primas de má 

qualidade ou falha higiênica ao longo do processamento do alimento, o que contribui para a 

redução da vida de prateleira do referido produto.9,10 

Desta forma, considerando a importância do alimento “farinha de mandioca” 

para os brasileiros, especialmente para a população da zona rural, e a carência de estudos 

envolvendo análise microbiológica e microscópica/parasitológica desse produto, este trabalho 

objetivou avaliar o perfil sanitário da farinha de mandioca comercializada na feira livre de 

Santo Antônio de Jesus, Bahia.

MATERIAL E MÉTODOS

DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo transversal, observacional e descritivo, realizado no 

Galpão de Mandioca da Feira Livre da cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 

no período de 07 a 16 de março de 2012.

Participaram do estudo os sujeitos que comercializavam farinha de mandioca, 

sendo que foram considerados apenas os pontos de venda que estavam em funcionamento 

e os sujeitos que manipulavam o alimento no dia da realização da pesquisa, totalizando 

19 pontos de venda e 19 manipuladores. Foram excluídos três pontos de venda por estarem 

fechados e, no caso da existência de mais de um manipulador no ponto de venda, foram 

excluídos os sujeitos que apenas manipulavam o dinheiro. Salienta-se que no referido galpão 

existiam 23 pontos de venda que comercializavam exclusivamente farinha de mandioca e 

seus derivados.

O estudo foi dividido em duas etapas, sendo que na primeira foi realizada a 

coleta de dados por meio da aplicação da lista de verificação (check-list) sobre as condições 

higiênico-sanitárias da edificação e instalações, móveis e utensílios dos pontos de venda e 

dos manipuladores da farinha de mandioca. Na segunda etapa, foram coletadas amostras da 

farinha de mandioca seca para a avaliação da sua qualidade sanitária por meio da análise 

microbiológica e microscópica (parasitológica e identificação de presença de fragmentos de 

contaminantes naturais na farinha).
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DIAGNÓSTICO HIGIÊNICO-SANITÁRIO

Foi utilizada a lista de verificação (check-list) baseada na RDC nº 275/2002, que 

dispõe sobre as boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores/industrializadores de 

alimentos.11 Foram analisados os itens referentes às condições higiênico-sanitárias da edificação 

e das instalações, como móveis e utensílios, e dos manipuladores dos 19 pontos de venda que 

comercializam a farinha de mandioca, conforme preconizado pela Resolução RDC nº 216/2004.12 

O check-list foi preenchido pelo pesquisador mediante observações nos 

pontos de venda e informações fornecidas pelos manipuladores da farinha de mandioca no 

Galpão de Mandioca.

O preenchimento do check-list se deu pelas seguintes opções de respostas: 

“sim” (quando o estabelecimento atendeu o item observado), “não” (quando o mesmo 

apresentou não conformidade) e “não se aplica” ao referido item. 

Para a análise dos dados obtidos por meio do check-list foi verificado o 

percentual de conformidades e não conformidades de cada ponto de venda, por meio da 

classificação dos estabelecimentos segundo grupos percentuais: grupo 1 (apresentando 

atendimento de 76 a 100% dos itens); grupo 2 (abrangendo 51 a 75% de atendimento dos 

itens) e grupo 3 (de 0 a 50% de atendimento aos itens propostos na lista), sendo qualificados 

como “bom”, “regular” e “ruim”, respectivamente. Após a análise dos dados foi calculado o 

percentual de adequação referente a cada item: edificações e instalações (Bloco 1), móveis 

e utensílios (Bloco 2) e manipuladores (Bloco 3), sendo, assim, reveladas as inadequações 

existentes nos pontos de venda que comercializavam a farinha de mandioca.

Os resultados do check-list foram tabulados utilizando o programa Excel 2010 e 

foi realizada a análise descritiva dos dados.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E MICROSCÓPICA/PARASITOLÓGICA 

Posteriormente foi realizada a coleta de amostras de farinha de mandioca seca 

provenientes de todos os pontos de venda do Galpão de Mandioca da Feira Livre de Santo 

Antônio de Jesus, Bahia. As amostras foram coletadas de forma asséptica, acondicionadas 

em sacos plásticos de primeiro uso, rotuladas, transportadas em caixa térmica contendo gelo 

químico e encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia no Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para, imediatamente, serem executadas as 

análises microbiológicas. Posteriormente, foi realizada a contagem de bolores e leveduras por 

meio de semeadura em superfície utilizando o método tradicional de contagem em placas, 

determinando o número de unidades formadoras de colônias (UFC) por grama de farinha.13
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As análises microscópicas, incluindo análise parasitológica e identificação de 

fragmentos de contaminantes naturais da farinha de mandioca seca, foram realizadas no 

Laboratório de Parasitologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia.

Para análise microscópica/parasitológica da farinha de mandioca foi utilizada 

a mesma técnica da pesquisa realizada para determinação de contaminantes em farinha de 

trigo.14 Foram separadas 3 amostras de farinha de mandioca, contendo 50 gramas cada uma, 

pesquisando contaminantes por meio de estereomicroscópio (lupa). 

Considerando a Portaria nº 74/94 (padrões microscópicos) do Ministério 

da Saúde,15 quanto à presença de fragmentos de contaminantes naturais na farinha, fica 

estabelecido o limite de 75 fragmentos de insetos para conformidade, ao nível microscópico, 

em cada amostra de farinha de mandioca analisada, não sendo tolerada qualquer indicação 

de infestação viva. Foi considerada amostra contaminada quando da presença de infestação 

viva e/ou de mais de 75 fragmentos de insetos.

ASPECTOS ÉTICOS

O estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (CAAE – 0039.0.053.000-07), conforme determina 

a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.16 Os participantes receberam 

explicações sobre a finalidade da pesquisa e anuência expressa por meio do Termo de 

Consentimento Informado Livre e Esclarecido, ficando livres em optar por não participar do 

estudo quando acreditassem ter sua integridade física e moral atingidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados a seguir se referem ao diagnóstico higiênico-sanitário 

em que houve a aplicação da lista de verificação (check-list) identificando as condições 

higiênico-sanitárias da edificação e instalações, móveis e utensílios dos pontos de venda e dos 

manipuladores da farinha de mandioca, por meio de observação e relato dos manipuladores, 

bem como os resultados da análise microbiológica da contagem de bolores e leveduras e 

análise microscópica/parasitológica da farinha de mandioca.

DIAGNÓSTICO HIGIÊNICO-SANITÁRIO

Com base nos resultados referentes ao percentual de adequação de 

atendimento aos itens contidos na lista de verificação, constatou-se que 100% dos 19 pontos 
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de venda de farinha de mandioca foram classificados no grupo 3 (ruins), haja vista que 

atenderam apenas a 11,5% dos itens estabelecidos na lista. Corroborando os resultados desta 

pesquisa, Oliveira e Rebouças,17 que realizaram um estudo na região sudeste da Bahia em 

unidades de processamento da farinha de mandioca dos municípios de Belo Campo, Cândido 

Sales e Vitória da Conquista, constataram inadequações em 100% das unidades avaliadas. 

Os autores atribuíram que esse alto índice é devido ao fluxo de produção/manipulação 

inadequado, podendo implicar em uma maior probabilidade de ocorrência de contaminação 

cruzada, comprometendo a qualidade final da farinha. 

Oliveira et al.18 realizaram um estudo em uma casa de farinha no município de 

Varzedo, Bahia, e o referido estabelecimento também apresentou inadequações em todos os 

itens analisados, apresentando apenas 23,2% de conformidade.

De acordo com a Figura 1, no Bloco 1 (edificação e instalações) observou-se 

que 100% dos pontos de venda da farinha de mandioca foram classificados no grupo 3. 

As inadequações mais prevalentes foram falhas de higienização das instalações e presença 

de ninhos de aves nas luminárias do galpão, bem como outras pragas urbanas como ratos 

e baratas, estando em desacordo com a Resolução RDC nº 216/2004, que dispõe sobre o 

regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação.12 

Bloco 1: edificações e instalações; Bloco 2: materiais e utensílios; Bloco 3: manipuladores; Grupo 1: cumprimento de 76 a 
100% dos itens; Grupo 2: cumprimento de 51 a 75% dos itens; Grupo 3: cumprimento de 0 a 50% de dos itens.

Figura 1 – Porcentagem de adequação dos pontos de venda da farinha de mandioca no 
Galpão de Mandioca por categoria, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012
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Ainda no Bloco 1, observou-se que o sanitário localizado dentro do galpão se 

encontrava em condições precárias, com ausência de torneira para higienização das mãos, 

de lixeira com tampa e acionamento não manual e material de higiene pessoal. No chão do 

galpão foram observadas aberturas de esgoto e foi constatada ausência de abastecimento de 

água, o que compromete a manipulação segura da farinha.

Resultados semelhantes foram obtidos por Capistrano et al.,19 em seu 

estudo sobre as feiras livres da zona sul de São Paulo, que ressaltaram como principais 

inadequações as falhas de estrutura física e a ausência de padronização das barracas; a falta 

da água de abastecimento para lavagem de mãos e utensílios, além da presença de vetores 

e pragas urbanas.

Sugere-se que a precariedade da estrutura física e de higiene do Galpão de 

Mandioca pode estar relacionada ao poder municipal, haja vista que a estrutura física em 

questão é de sua responsabilidade. Dados similares foram encontrados por Lima e Siqueira,20 

que avaliaram as condições sanitárias da feira livre da cidade de Lagarto, Sergipe, destacando 

que 95% dos feirantes reclamaram da falta de organização, estrutura e higiene da mesma, 

apesar de reconhecerem a importância cultural da feira livre para a região.

Também foram observados resultados parecidos num estudo realizado em feiras 

livres do Brejo Paraibano por Coutinho et al.,21 no qual os feirantes citaram a falta de apoio 

governamental, infraestrutura adequada, sistema de esgotamento sanitário e coleta de lixo, 

abastecimento de água potável e instalações sanitárias como as questões mais difíceis de 

serem enfrentadas.

Nesse sentido, no Bloco 2 (Figura 1), que corresponde à avaliação de móveis 

e utensílios do Galpão de Mandioca da Feira Livre em Santo Antônio de Jesus, 100% dos 

pontos de venda de farinha foram classificados no grupo 3 (ruins), apresentando bancadas de 

madeira com aspecto rugoso e frestas, bem como um utensílio, denominado de escorregão, 

que consiste numa concha de cereais feita de zinco com cabo de madeira. Ressalta-se que a 

madeira é considerada um material não conforme segundo a RDC nº 216/2004,12 que 

recomenda que os equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos 

devem ser mantidos em adequado estado de conservação além de serem resistentes à 

corrosão e repetidas operações de limpeza e desinfecção. 

No Bloco 3 (Figura 1), do mesmo ambiente estudado, que corresponde 

à avaliação dos manipuladores da farinha de mandioca, constatou-se que 60% foram 

classificados, também, no grupo 3. Em relação a esses manipuladores de farinha de mandioca, 

100% apresentaram falhas no asseio pessoal como uso de adornos, unhas com esmalte 
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e ausência de proteção capilar. Aspectos parecidos foram também encontrados por Pessoa 

et al.22 em estudo sobre as condições de manipulação da farinha de mandioca na cidade de 

Santo Antônio, Rio Grande do Norte, em que os manipuladores não usavam uniforme nem 

proteção capilar a fim de evitar a contaminação do produto. 

Os dados do presente estudo corroboram os achados de Oliveira e Rebouças,17 

que constataram que um dos grandes responsáveis pelo alto percentual da inadequação foi 

a utilização de bonés em vez de gorros ou toucas que protegem todo o cabelo nas áreas de 

produção da farinha. Os autores ressaltaram que a utilização desse equipamento de proteção 

individual (EPI) é muito importante para evitar a queda de fios de cabelo sobre os alimentos e, 

consequentemente, a veiculação de microrganismos.

Um hábito preocupante dos feirantes foi a manipulação simultânea da farinha 

de mandioca com o dinheiro, sem a lavagem das mãos. Essa conduta compromete a 

qualidade da farinha, por aumentar os riscos de contaminação, estando em desacordo com 

a RDC nº 216/2004.12 

Outra prática identificada nesta pesquisa foi a tradição dos consumidores de 

experimentar com as mãos a farinha de mandioca que se encontrava exposta à venda nos 

sacos maiores. Fato semelhante foi constatado na pesquisa de Lima et al.,23 realizada em 

João Pessoa, Paraíba, ressaltando que os compradores de farinha normalmente usam as mãos 

para provar a farinha e avaliar o grau de torrefação do produto, desprezando o restante no 

saco. Percebe-se então o desconhecimento por parte dos consumidores sobre os riscos dessa 

prática de degustação da farinha com as mãos para a saúde da população.

Como proposta para evitar tal prática, sugere-se que os feirantes ofereçam aos 

clientes um utensílio descartável, como copo ou colher, para que possam experimentar a 

farinha, evitando contaminação e garantindo a segurança do produto.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E MICROSCÓPICA/PARASITOLÓGICA 

A população de bolores e leveduras variou entre <1,0 x 10² a 8,0 x 104 

UFC/g, constatando-se uma população acima de 1,0 x 103 UFC/g em 73,7% das amostras. 

Salienta-se que a Resolução CNNPA nº 12/1978 estabelecia limites para a contagem de 

bolores e leveduras em farinhas de até 1,0 x 103 UFC/g. Entretanto, essa resolução foi 

revogada pela Resolução RDC n° 12/2001, a qual não estabelece limites para bolores e 

leveduras nesse produto.24,25

Os achados deste estudo corroboram os resultados de Lima et al.,23 que 

observaram uma população de bolores e leveduras entre 1,3 x 103 e 9,3 x 105 UFC/g nas 
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amostras de farinha de mandioca, estando acima de 1,0 x 103 UFC/g em 100% das mesmas. 

Resultados discordantes foram encontrados por Santos et al.26 em estudo feito com seis 

amostras de farinha de mandioca comercializadas no mercado municipal de Cruz das Almas, 

Bahia, apresentando populações entre <1,0 x 101 UFC/g a 1,82 x 103 UFC/g, estando acima 

de 1,0 x 103 UFC/g apenas em 33,3% das porções estudadas.

A elevada população de bolores e leveduras do alimento em questão se torna 

preocupante, pois a microbiota fúngica pode ser constituída por bolores do gênero Aspergillus 

e Penicillium e os efeitos da invasão fúngica podem causar danos físico-químicos na farinha, 

sendo também responsáveis pela produção de micotoxinas. Algumas dessas micotoxinas têm 

capacidade mutagênica e carcinogênica, enquanto outras apresentam toxicidade específica a 

um órgão ou são tóxicas por outros mecanismos em animais domésticos e seres humanos.10,27

Os resultados do estudo em questão são importantes para verificar a qualidade 

sanitária da farinha de mandioca, pois segundo Franco e Landgraf,10 esses podem fornecer 

informações que possibilitem avaliar as condições de processamento, armazenamento, 

distribuição, vida de prateleira e riscos à saúde. 

Conforme a Tabela 1, a análise microscópica/parasitológica da farinha de 

mandioca revelou a presença de materiais estranhos e sujidades, como fios de cabelos 

(36,8%), fragmentos de insetos (47,4%), fragmentos de aranha (5,3%), pedaços de madeira 

(15,8%) e pelo de animal (5,3%).

Um estudo semelhante foi realizado por Chisté et al.,28 que avaliaram 

10 amostras de farinha de mandioca produzidas no Pará e constataram a presença de 

material estranho em 30% das mesmas, além da presença de fragmentos de insetos em 40% 

das amostras. Destacou-se também a presença de ácaros em 80% das amostras, estando em 

desacordo com o presente estudo, no qual o referido material estranho não foi identificado.

Em contrapartida, Pessoa et al.22 realizaram análise microscópica em três 

amostras de farinha de mandioca procedente da feira livre da cidade de Santo Antônio, Rio 

Grande do Norte, e observaram ausência de pelos de roedores, larvas e parasitas, fragmentos 

de insetos e matéria estranha em todas as amostras.

Vale salientar que a legislação brasileira não preconiza padrões microscópicos 

para a farinha de mandioca. Considerando a Portaria nº 74/1994, da Secretaria de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, elaborada para farinha de trigo, apenas 5,3% 

das amostras de farinha de mandioca estavam em desacordo com a referida legislação, haja 

vista a presença de pelo de animal. Em contrapartida, considerando a Lei nº 8.078/1990, 

do Código de Defesa do Consumidor, os produtos e serviços colocados no mercado 
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de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto 

os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição. Por 

conseguinte, considerando a lei em questão, 78,9% das amostras foram identificadas com 

algum tipo de material estranho ou sujidade.15,29

Salienta-se que esses contaminantes microscópicos podem trazer prejuízo à 

saúde humana, considerando que ácaros e insetos podem provocar alergia, enquanto que 

a presença de pelos de roedores indica que a farinha entrou em contato com o animal e, 

possivelmente, com suas fezes e urina, durante as etapas de cultivo, processamento e/ou 

armazenamento, além de deixar claro que a presença de materiais estranhos e sujidades 

indicam precariedade nas condições higiênico-sanitárias do local de manuseio e 

comercialização do produto.22,29 De acordo com Oliveira e Rebouças,17 na região nordeste 

existem centenas de casas de farinha, com rústicas estruturas, que muitas vezes não contêm as 

condições físico-estruturais adequadas. 

Por fim, considerando os achados microbiológicos e microscópicos, foi 

constatado algum tipo de contaminante quanto à população de bolores e leveduras, materiais 

estranhos e sujidades em 100% das amostras analisadas. Fatores como esses representam 

Tabela 1 – Análise microscópica/parasitológica da farinha de mandioca comercializada 
no Galpão de Mandioca, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2012

Amostras Fio de cabelo Fragmento de inseto Fragmento de aranha Pedaço de madeira Pelo de animal

A 2 – – 1 –

B – – – – –

C 1 – – – –

D – 1 – – –

E – 1 – – –

F 1 1 – – –

G 2 – – 1 –

H – – – – 1

I 1 – – – –

J – 8 – – –

K 4 1 – – –

L – 1 – – –

M – – – – –

N – 1 – – –

O 2 – 1 – –

P – 1 – – –

Q – – – 1 –

R – – – – –

S – – – – –
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riscos à saúde pública por meio de doenças que são transmitidas por alimentos e ambientes 

contaminados, o que representa um perigo potencial para a saúde do consumidor.30

Os sujeitos envolvidos no estudo serão informados quanto ao resultado da 

pesquisa e será elaborado um relatório individual contendo sugestões para melhoria dos 

pontos de venda. Os resultados do presente estudo serão encaminhados para Vigilância 

Sanitária e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para subsidiar as ações sanitárias no 

Galpão de Mandioca do município.

CONCLUSÃO

Diante das inconformidades higiênico-sanitárias observadas, surge a necessidade 

de melhoria no fabrico da farinha de mandioca seca, incluindo a seleção da matéria-prima 

adequada, higiene durante todas as etapas do processamento, bem como na comercialização 

da farinha, visando à obtenção de um produto final de qualidade.

Considerando a presença de elevada população de bolores e leveduras e a 

presença de materiais estranhos/sujidades na maioria das amostras analisadas, sugere-se 

a elaboração de padrões para contagem de bolores e leveduras, bem como análise 

microscópica para a farinha de mandioca. 

Dessa forma, são necessários investimentos do poder público municipal na 

estrutura física do Galpão de Mandioca, incluindo pontos de abastecimento de água, controle 

de vetores e pragas urbanas, higienização frequente e padronização dos pontos de venda, 

como também ações educativas que envolvam manipuladores e consumidores da farinha de 

mandioca, garantindo assim a saúde da população. 
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