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Introdução 

O perfil da panificação ainda é heterogêneo 
no Brasil. Lado a lado, encontram-se 
panificadoras informatizadas e 
panificadoras que adotam tecnologia 
artesanal pré-histórica (CARDOSO; 
ARAÚJO, 2001). Os maiores problemas 
encontrados nestes locais são as precárias 
condições higiênico-sanitárias dos setores 
de produção, juntamente com o tempo 
prolongado de armazenamento das 
farinhas, dos produtos processados e as 
práticas incorretas de higiene pessoal e 
manipulação dos alimentos (BRAMORSKI 
et al., 2004). 
Outro fator de risco se dá por consequência 
da contratação de mão de obra via de regra 
sem qualificação, tanto por deficiências na 
regulamentação profissional nesta área, 
quanto pela falta de centros de capacitação 
e treinamento regionais, elevando o risco da 
incorporação de práticas inadequadas na 
manipulação e processamento de alimentos 
(GARCIA et al., 2003). 

Objetivo 

O objetivo do estudo foi verificar através da 
utilização da lista de verificação (check list), 
as condições higiênico-sanitárias de três 
panificadoras de médio porte, situadas no 
município de Marabá, Estado do Pará. 

Materiais e Métodos 

O estudo foi realizado em três panificadoras 
licenciadas com registro sanitário, de médio 
porte identificadas como estabelecimentos 
A, B e C, do município de Marabá, Estado 
do Pará. Foi aplicado o check list (Anexo A) 
como ferramenta de verificação de Boas 
Práticas em panificação, segundo a 
Resolução RDC nº 52/2014 (BRASIL, 2014) 
e 275/2002 (BRASIL, 2002), que dispõe 
sobre o Regulamento Técnico de 
Procedimentos Operacionais Padronizados 

aplicados aos estabelecimentos produtores 
de alimentos. 

Resultados e Discussão 

A análise dos dados obtidos através da do 
check list permitiu verificar que, as três 
panificadoras não encontraram-se 
totalmente de acordo com as exigências 
estabelecidas pela legislação vigente. 
Dentre as panificadoras avaliadas, a 
panificadora A foi a única classificada como 
excelente, sendo considerada a de melhor 
qualidade no quesito IV (controle do 
processo) e de acordo com o programa de 
qualidade Boas Práticas de Fabricação – 
BPF.  Os resultados obtidos estão 
apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Percentual dos resultados obtidos perante 
a análise de quesitos através de check list. 

 

Todas as três panificadoras, apresentaram 
documentações de funcionamento 
atualizadas, diferenciando-se entre elas a 
existência do Manual de Boas Práticas, já 
que nas panificadoras A e C mostraram-se 
existentes, mas não disponível para os 
funcionários. Os dados obtidos foram 
semelhantes aos encontrados por Seixas et 
al. (2008) em estudo realizado em dez 
diferentes estabelecimentos produtores de 
alimentos na cidade de São José do Rio 
Preto (SP), no qual 60% dos mesmos não 
possuíam o manual de Boas Práticas e na 
existência, os funcionários não tinham 
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acesso direto à ferramenta, ficando na 
maioria das vezes, em poder do proprietário 
ou gerente. 

Conclusão 

A partir da análise dos dados obtidos no 
estudo, conclui-se que as três panificadoras 
avaliadas, não encontram-se totalmente em 
conformidade com a legislação vigente. É 
preciso que sejam feitas melhorias, tanto por 
parte dos próprios estabelecimentos quanto 
uma vistoria mais rigorosa do órgão 
fiscalizador competente, pois as três 
padarias apresentam licença de 
funcionamento, mesmo elas não se 
enquadrando totalmente nas exigências da 
legislação vigente, já que estes 
estabelecimentos produzem alimentos para 
a população, e sem o devido cuidado 
principalmente com a manipulação, podem 
ser ocasionados surtos de doenças. 
____________________ 
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