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A goma de tapioca é um granulado extraído da mandioca, que por aquecimento a 
seco, produz a tapioca; esta pode ser recheada com vários recheios. Quanto mais 
ingredientes envolvidos, mais cuidado deve ocorrer no preparo, armazenamento, 
transporte, distribuição e comercialização, de modo que a manipulação deve ser 
realizada em condições higiênico-sanitárias satisfatórias. O trabalho teve como 
objetivo avaliar a qualidade microbiológica de tapiocas comercializadas na orla 
marítima de Maceió, AL. Tratou-se de um estudo analítico, transversal, no qual 10 
(dez) tapiocas de coco e queijo foram adquiridas, como se fossem para consumo 
próprio, acondicionadas nas embalagens dos estabelecimentos e transportadas 
para o Laboratório de Pesquisa do Centro Universitário CESMAC onde foram 
analisadas. As análises foram realizadas de acordo com o Compedium of 
Methods for the Microbiological Examination of Foods e os resultados 
comparados com padrões de tolerância estabelecidos na legislação brasileira 
quanto a coliformes termotolerantes, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e 
Salmonella spp. Os resultados analíticos atestaram que quarenta por cento (40%) 
das tapiocas continham S. aureus, vinte por cento (20%) B. cereus e vinte por 
cento (20%) coliformes termotolerantes acima do permitido por lei. De forma 
geral, cinquenta por cento (50%) das tapiocas encontravam-se impróprias para o 
consumo por apresentarem pelo menos um dos indicadores microbiológicos 
acima do nível seguro. Mediante os resultados, pode-se inferir que as matérias-
primas ou a manipulação estavam em condições tão inadequadas que mesmo 
com o uso de alta temperatura, a seco, para o preparo do alimento ainda se 
manteve contaminação microbiana. Diante do exposto, pode-se afirmar que a 
qualidade higiênico-sanitária das tapiocas comercializadas na orla marítima de 
Maceió, representam risco à saúde do consumidor, sendo premente a instituição 
de Boas Práticas de Fabricação para garantir a qualidade dos alimentos. 
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