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MÉTODO

O açaí (Euterpe oleracea Mart.) é uma palmeira

abundante no estuário do rio Amazonas, em terrenos de

várzeas, igapós e terra firmes, encontrando-se no estado do

Pará as suas maiores reservas naturais do país (NOGUEIRA et

al., 1995). A qualidade das polpas de frutas está relacionada

com a qualidade da matéria-prima, desta forma o problema da

contaminação dos frutos de açaí inicia-se em sua colheita

(COHEN et al., 2011). Outro fator relevante para aumentar a

contaminação do açaí são as condições de transporte e

processamento.

Segundo a Resolução nº 12 de 2001 da Diretoria

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL,

2001), que estabelece limites de segurança microbiológica de

alimentos; há parâmetros a serem respeitados como adequação

para amostras indicativas para polpa de frutas concentradas ou

não, com ou sem tratamento térmico, refrigeradas ou

congeladas em relação à enumeração de coliformes

termotolerantes e ausência de Salmonella sp.

Sendo assim, mediante o exposto, o presente trabalho teve

como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de açaís

comercializados em bairros da cidade de Maceió - AL, a partir

das análises de coliformes termotolerantes, Salmonella sp e

Bacillus cereus, visando promover o diagnóstico das condições

de segurança e inocuidade desse alimento no comércio local.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO 

Mediante os resultados obtidos no presente trabalho, bem como dos que foram

encontrados na literatura, sugere-se que há necessidade de um controle rigoroso

na colheita, manipulação, produção de polpas e na cadeia de distribuição do açaí

comercializado nas suas mais diversas formas; uma vez que micro-organismos

podem ser responsáveis pela deterioração do produto, diminuição de sua

qualidade nutricional, organoléptica; além de, em alguns casos, poder

representar risco à saúde dos consumidores.
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Por meio da avaliação microbiológica de açaí comercializado na cidade de

Maceió-AL, foi possível evidenciar que quase a totalidade das amostras estavam

adequadas para o consumo humano.

O fornecimento do alimento seguro ao consumidor envolve o conhecimento

e uso de manipulação adequada, já que os alimentos são expostos a mudanças

de condições durante várias fases, como plantação, colheita, preparação e

distribuição. É importante estabelecer e realizar práticas de higiene, em que

medidas sanitárias devem ser seguidas e mantidas pelos estabelecimentos

comerciais.

Em Maceió, o comércio de açaí vem crescendo cada vez mais, o que torna

necessária uma vigilância e acompanhamento higiênico-sanitário afim de manter,

além da qualidade do produto fornecido, um controle de segurança

microbiológica do alimento e evitar possíveis doenças transmitidas por alimento.

1. APHA (American Public Health Association).Compendium of methods for the

microbiological examination of foods.Washington. 2001. 676p.

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução

RDC n. 12, 02 de janeiro de 2001. Dispõe sobre regulamento técnico sobre padrões

microbiológicos para alimentos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,

Brasília, DF, 10 jan. 2001. Seção 1, p. 45-53.

3. COHEN, K. O. et al. Contaminantes microbiológicos em polpas de açaí comercializadas

na cidade de Belém – PA. Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial. Ponta

Grossa (PR): Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, v. 05, n. 02: p.

524-530, 2011.

4. FRANCO, B.D.G.M; LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. 1 ed. São Paulo:

Editora Atheneu, p.28, 2008.

5. NOGUEIRA, O. L. et al. A cultura do açaí. Brasília: Embrapa, p. 49, 1995.

6. SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A. TANIWAKI, M.H.; SANTOS, R. F.

S. dos e GOMES, R. A.R. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de

Alimentos e Água. 4 ed. São Paulo: Livraria Varela, 2010. 624p.

De acordo com a RDC nº 12 de 2001 da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001) que determinam a

tolerância de 102 NMP/g de coliformes termotolerantes e

ausência de Salmonella sp/25g para amostras indicativas de

sucos pasteurizados e refrigerados, incluindo água de coco,

caldo de cana, açaí e similares, isolados ou em mistura;

apenas uma (6,2%) das 20 amostras de açaí analisadas

encontrava-se imprópria para o consumo humano pela

legislação brasileira, por conter coliformes termotolerantes

acima do preconizado.

A contaminação por coliformes com a presença de um

número elevado indica uma manipulação inadequada sem

cuidados de higiene ou à contaminação dos equipamentos. A

pesquisa dessas bactérias do tipo termotolerantes nos

alimentos fornece, informações sobre as condições higiênicas

do produto contribuindo para indicativo de enteropatógenos

(FRANCO; LANDGRAF, 2008).

Tabela 1. Resultados de análises microbiológicas de açaís

comercializados em cinco bairros da cidade de Maceió-AL, quanto a

enumeração de coliformes termotolerantes, a presença de Salmonella

sp e a determinação de Bacillus Cereus.


