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Introdução 

O açaí é proveniente do açaizeiro (Euterpe oleracea 

Mart.), uma palmeira típica da região da norte do 

Brasil, que apresenta coloração roxa, e se 

desenvolve em forma de cachos, não é consumido 

na forma in natura, necessitando de tratamento 

prévio para o consumo. Sua polpa tem sido objeto 

de alguns estudos em função de seu valor nutritivo 

e sensorial, sendo um alimento de alto valor 

calórico, com elevado percentual de lipídeos. A 

contaminação da polpa representa riscos para a 

saúde pública, que pode ocorrer devido ao mau 

acondicionamento da polpa, falta de higienização 

de equipamentos e recipientes usados para o seu 

manuseio, pela falta de conhecimento dos 

comerciantes e manipuladores e condições 

insatisfatórias das instalações. O trabalho teve 

como objetivos avaliar a qualidade físico-química e 

microbiológica de polpa congelada de açaí, tipo 

fino, comercializada em quatro lanchonetes de 

Vitória – ES. Foram realizadas analises de pH, 

umidade, lipídios totais 
1
. Os microrganismos 

analisados foram: coliformes totais e coliformes 

termotolerantes e Escherichia coli 
4
. 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 mostra que os valores de pH ficaram 

entre 4,0 e 4,7, apresentando-se dentro do 

estabelecido pelos Padrões de Identidade e 

Qualidade (P.I.Q.) para polpa de frutas tropicais 

congeladas que é de 4,0 a 6,2 
2
. Dos teores de 

lipídeos totais, que foram, após determinação de 

umidade, extraídos com éter de petróleo em 

extrator de Soxhlet 
1
, somente uma amostra 

apresentou valor dentro do estipulado pelo P.I.Q. 

que é entre 20 a 60 g/100 gms (g de massa seca) 

as demais apresentando valores abaixo 
2
. 

Todas as amostras apresentaram baixa contagem 

de coliformes totais e coliformes termotolerantes, 

apresentando-se dentro dos padrões exigidos que é 

de até 10
2
 NMP/g 

3
, e ausência de E. coli. 

 

 

 

Tabela 1. Valores de umidade, pH e lipídios totais 
para as amostras de polpa congelada de açaí. 

Amostra * pH Umidade 
(%) 

Lipidios totais 
(g/100 gms) 

A 4,7 82,5 17,1 

B 4,7 77,9 20,5 

C 4,0 78,3 13,2 

D 4,1 78,4 11,5 

Média 4,4 79,3 15,6 

Desvio 
padrão 

0,4 2,2 4,0 

* Todas as amostras foram analisadas em triplicata. 

Conclusões 

Todas as amostras apresentaram resultados dentro 

dos padrões exigidos pela legislação vigente quanto 

ao pH, porém para lipídios totais três delas 

apresentaram resultados fora do padrão. No que 

tange à segurança microbiológica deste alimento 

referente aos microrganismos analisados, os 

resultados encontraram-se dentro dos padrões 

microbiológicos exigidos pela legislação vigente. 
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