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Introdução: A Manihot esculenta Cranz conhecida popularmente como mandioca é uma das 

principais fontes de carboidratos em diversos países no mundo, onde a área plantada é uma 

das mais representativas dentre as culturas para obtenção de amido. O uso de pequenas 

quantidades de água no cultivo permite seu manejo em regiões de estações secas prolongadas, 

nas quais ocupam papel predominante nos sistemas de produção agrícola [1]. A mandioca tem 

sua origem na América do Sul, no entanto, é cultivada nas diversas regiões do mundo por 

apresentar tolerância às condições adversas de clima e solo. No Brasil, o seu cultivo está 

associado desde o seu descobrimento, tendo destacada importância na alimentação humana e 

animal, além de ser utilizada como matéria-prima em inúmeros produtos industriais, tais 

como o de embalagens, colas, têxtil, farmacêutico e principalmente alimentício [2]. A cultura 

da mandioca assume elevada importância social, pois tem sido um dos principais alimentos 

energéticos para mais de 500 milhões de pessoas no mundo e está difundida por todo 

território brasileiro. Sua importância nutricional deve-se principalmente ao elevado índice de 

carboidratos presentes em suas raízes e derivados, constituindo-se como ótima fonte de 

energia [3]. As doenças transmitidas por alimentos (DTA) constituem um dos problemas de 

saúde pública mais frequentes do mundo contemporâneo. São causadas por agentes 

etiológicos, principalmente microrganismos, os quais penetram no organismo humano através 

da ingestão de água e alimentos contaminados [4]. A segurança dos alimentos é definida pela 

Organização Mundial da Saúde como a garantia de que o consumidor não sofrerá danos após 

o consumo de um alimento, sendo caracterizado como inócuo à saúde e livre de 

contaminantes químicos, físicos e microbiológicos [5]. Objetivos: Analisar a qualidade 

microbiológica de gomas de mandioca obtidas em feiras da cidade de Belém, através da 

determinação de Coliformes a 45ºC e comparar os resultados obtidos ao estabelecido pela 

Resolução - RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001. Métodos: A pesquisa é do tipo 

quantitativa, transversal e descritiva, realizada com a aquisição de 16 amostras de goma de 

mandioca em diversificadas feiras da cidade de Belém, Pará, entre os meses de março e abril 

de 2019. A análise de coliformes foi fundamentada na determinação do número mais provável 

(NMP/g), onde foi utilizada uma alíquota de 25g da amostra e transferido para um frasco 

contendo 225 ml de peptona simples, para obtenção de diluições 10-¹ a 10-³. Em seguida foi 

realizada a transferência de 1mL pela técnica de tubos múltiplos contendo Caldo Lactosado, a 

partir das diluições seriadas, com incubação a 35ºC por 48 horas. Para o teste confirmativo 

foram tomados todos os tubos com produção de gás e transferido uma alçada de cada cultura 

para tubos contendo Caldo E. coli, incubado em banho maria a 45ºC por 24 horas. Para 

evidenciação do resultado, foi observado a produção de gás dentro dos tubos de Durhan. 

Resultados e Discussão: Os resultados encontrados nas análises das gomas de mandioca 

adquiridas nas feiras de Belém, mostraram não conformidade em 25% das amostras. O 

restante, 75%, se encontraram apropriadas para consumo humano por estarem de acordo com 

os padrões legais vigentes. Porém, deste total, apenas 43,8% estão totalmente isentas de 

microrganismos. Assim, das dezesseis amostras coletadas, quatro destas se encontram 

impróprias para consumo por apresentarem Coliformes a 45ºC acima do limite estabelecido 
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por lei. Organismos bacterianos podem causar severas toxinfecções gastrintestinais como 

consequência da ingestão de alimentos contaminados. A presença de E. coli e outros 

coliformes pode representar uma indicação de contaminação fecal de água e alimentos. As 

contaminações microbiológicas na goma de mandioca podem ocorrer em todas as etapas pelas 

quais passam os produtos agrícolas, que vai desde a colheita até o processamento, 

embalagem, transporte, estocagem e por diferentes meios, como solo, água, ar, incluindo 

diversos contatos físicos, mecânicos e manuais. Entretanto, o desenvolvimento microbiano 

depende do tipo de substrato em que se constitui o alimento, ou seja, das condições de 

desenvolvimento biológico que o produto oferece, notadamente relacionado à disponibilidade 

de água necessária aos processos metabólicos. A presença de microrganismos coliformes é 

considerada como indicador de condições insatisfatórias na produção e/ou manipulação do 

alimento. O número elevado de coliformes termotolerantes não significa, necessariamente, 

contaminação direta com material fecal, mas pode sugerir a falta de técnica na sua 

manipulação, transporte e acondicionamento inadequados. Os microrganismos presentes na 

matéria-prima podem ser facilmente eliminados durante as etapas de produção como lavagem, 

descascamento e torração. Porém, se não houver condições higiênico-sanitárias nos 

equipamentos, ambiente e próprio pessoal, outros microrganismos podem ser introduzidos, 

inclusive os considerados patogênicos. Conclusão/Considerações Finais: A qualidade 

delimitada por parâmetros microbianos determinados nas amostras de goma de mandioca 

neste trabalho, sinaliza que medidas devem ser tomadas para a implantação de melhorias em 

seu processo tradicional de fabricação e métodos de preservação. É de grande relevância o 

investimento em capacitação e educação apropriada aos manipuladores dos produtos, 

enfocando no local de processamento, nas boas práticas de higiene, manufatura e 

processamento de alimentos. No que diz respeito sobre sua importância na alimentação, 

recomenda-se esse tipo de alimento como fonte barata e acessível de carboidratos, 

principalmente pela sua versatilidade na composição das preparações. 

 

Descritores: Goma de mandioca, Qualidade microbiológica, Análise de coliformes. 

 

Referências: 
 

1 – Silva AF, Santana LM, França CRRS, Magalhães CAS, Araújo C, Azevedo S. Produção 

de diferentes variedades de mandioca em sistema agroecológico. Embrapa Semiárido - 

Artigo em periódico indexado (Alice), 2009; v.13, n.1, p.33-38. 

2 – Cardoso CEL. Competitividade e inovação tecnológica na cadeia agroindustrial de fécula 

de mandioca no Brasil. 2003. Tese de Doutorado em Ciência. Universidade de São Paulo. 

3 – Brandão TBC. Caracterização da qualidade da farinha de mandioca produzida no agreste 

alagoano. 2007. Dissertação de Mestrado em Nutrição. Universidade Federal de Alagoas 

4 – Amson GV, Haracemiv SMC, Masson ML. Levantamento de dados epidemiológicos 

relativos a ocorrências/surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTAs) no Estado do 

Paraná-Brasil, no período de 1978 a 2000. 2006 Ciência agrotec, 2006; v. 30, n. 6, p. 

1139-45. 

5 – Silva JTS, Carvalho JS, Vale VLC. Estudo das condições microbiológicas de farinhas de 

mandioca (Manihot esculenta Crantz) comercializadas no centro de abastecimento de 

Alagoinhas, Bahia. Seminário: Ciências Biológicas e da Saúde, 2002; v. 33, n. 1, p. 43-

52. 


