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RESUMO 

 
A porção comestível do tronco de algumas palmeiras, utilizadas para a 

produção de palmito é um produto de importância para o Brasil como principal 

produtor e exportador na forma em coonserva, detendo 85% da produção mundial. A 

região Nordeste tem se destacado como produtora da variedade pupunha (Bactris 

gasipaes), nativa da Amazônia, que apresenta vantagens ecológicas por se tratar de 

palmeira cultivada, com características de perfilhamento, precocidade de produção e 

qualidade satisfatória. A ocorrência de toxinfecções por Clostridium botulinum 

provocadas pelo consumo de palmito industrializado levou o Ministério da Saúde a 

estabelecer a obrigatoriedade do uso de ácido associado à salmoura para produção 

de palmito com o objetivo de baixar o pH a limites inferiores a 4,5, desfavorecendo o 

desenvolvimento do Clostridium botulinum, assegurando portanto a saúde do 

consumidor. Normalmente o ácido cítrico é utilizado para atender as exigências, no 

entanto admite-se que outros ácidos podem ser utilizados com vantagem quanto aos 

aspectos sensoriais. Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da acidificação 

do palmito de pupunha, cultivado em Pernambuco, com diferentes ácidos sobre as 

características do produto em conserva. Foram testados os ácidos: cítrico, málico, 

láctico e tartárico na estabilidade do produto embalado em frascos de vidro com 

capacidade para 600 ml e quanto às características organolépticas. Os resultados 

obtidos demonstraram a viabilidade da acidificação do palmito de pupunha com 

esses diferentes ácidos sem prejuíso nas características físicas, químicas, 

organolépticas e microbiológicas.  
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ABSTRAT 
 

 

The eatable portion of the trunk of some palm trees, used for the production of 

heart of palm  is an important product for Brazil as the main producer and exporter on 

the conserved way, holding 85% of the world production. The Northeastern region 

has been a breakthrough as the producer of the pupunha variety (Bactris gasipaes), 

native of Amazon, which shows ecological advantages of been a cultivated palm, 

with characteristics of alignment, precocious of production and reasonable quality. 

The occurring of food poison for Clostridium botulinium occurred by the consume of 

industrial heart of palm took the Health Minister to establish the rule of the use of acid 

associated to the brine for the production of heart of palm intending to low the pH to 

lower limits than 4,5, lowing the chances to the developing of Clostridium botulinium, 

assuring then the consumer´s health. On regular basis the citric acid is utilized with 

advantage, although admit that other acids can be utilized can be used with 

advantage on the sensor aspects. The essay had the purpose to evaluate the effect 

acidification of the Pupunha heart of palm, cultivated in Pernambuco, with different 

acids over the characteristics of conserved product. There were tested the acids: 

citric, malic, lactic, tartaric on the estability of the packed product in glass jars and by 

the organoleptic characteristics. The obtained results showed a viability of 

acidification of the pupunha heart of palm with different acid 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Os estudos científicos para cultivo de palmito de pupunha iniciaram-se em 1970 

tendo como ponto de partida a publicação do artigo “Palmito de pejibaye” de 

Camacho e Soria (1970 apud CHAIMSON,  2001). Os primeiros resultados da 

pesquisa no Brasil surgiram em 1978 com o trabalho de Germrk (1978 apud 

CHAIMSON, 2001). 

O primeiro plantio comercial no Brasil teve inicio na década de 80 pela BONAL – 

Acre (CHAIMSON, 2001). 

A legislação estabelece que o palmito em conserva seja acidificado a fim de inibir 

o desenvolvimento do Clostridium spp (BRASIL, 1999). Este microrganismo é 

considerado inerente à matéria prima e pode resistir ao processo térmico utilizado na 

tecnologia de conservação de palmito. O botulismo de origem alimentar, doença 

provocada pelo Clostridium botulinum, provavelmente tem ocorrido desde que o 

homem vem tentando conservar alimentos para consumo posterior. Este 

microrganismo é um bacilo Gram-positivo anaeróbio cuja produção da toxina causa 

o botulismo, doença com ação neurotrófica de característica letal, se ingerida 

(FERREIRA, 1990; MONTEIRO et al. 2001). Esta patologia pode apresentar vários 

sintomas, entre eles insuficiência respiratória, distúrbios visuais, dificuldades de 

deglutição, problemas de coordenação motora e fraqueza geral do corpo. É comum 

que os primeiros sintomas apareçam entre 12 e 36 horas após a ingestão do 

alimento contaminado (RODRIGUES et al. 2001). Durante o século XVIII, na Europa 

Central, essa doença foi associada ao consumo de embutidos, principalmente 

elaborados a partir de sangue ou fígado de animais. Devido a essa associação ao 

produto foi introduzido o termo botulismo, do latim botulus que significa embutido 

(SMITH,1977 apud JUNQUEIRA; SERRANO, 1991). Em 1904, Landmann isolou C. 
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botulinum de feijões enlatados, causadores de um surto ocorrido em Darmstadt, na 

Alemanha, envolvendo 12 pessoas, das quais 11 morreram (DOLMAN,1964 apud 

JUNQUEIRA; SERRANO, 1991). Esta foi a primeira vez que um alimento de origem 

vegetal foi implicado em surto de botulismo (JUNQUEIRA; SERRANO, 1991). Dentre 

os fatores que controlam o desenvolvimento do C. botulinum temos: acidez (pH 

≤4,6), concentração de nitrito (≥300mg/kg), concentração de NaCl (≥10%), aW (≤ 

0,94) e temperatura de refrigeração (≤10°C) (GUIA..., 2000). Considerando que a 

extração do Palmito ainda é feita de forma artesanal, faz-se necessário um 

processamento criterioso, com aplicação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

adição de ácidos que garantam um pH ≤ 4,3, na tentativa de evitar problemas como 

o ocorrido em 1997, 1998 e 1999 no Brasil, no estado de São Paulo, onde ocorreram 

3 surtos de botulismo chamando atenção das autoridades sanitárias que 

confirmaram ser o palmito em conserva o alimento responsável pela veiculação do 

microrganismo/toxina envolvidos no surto (RODRIGUES, et al. 2001). O uso de 

ácidos, cítrico, láctico e tartárico (CODEX ALIMENTARIUS, 1985), na conservação 

do palmito, além da garantir a inibição do C. botulinum pode beneficiar as 

características organolépticas do produto como a cor, o sabor, a textura, o odor e a 

aparência (BERNHARDT et al. 1978; FERREIRA et al. 1990; LOURENÇO; NEVES; 

SILVA, 1992; GRIZOTTO; MENEZES, 1996; ROBERT; ROUCH; CADET, 1998; 

LIMA; CARVALHO, MALUF, 1999; MONTEIRO et al. 2001). 

A fim de atender as exigências da legislação atual com garantias da 

segurança alimentar e na tentativa de agregar valor ao produto no que tange às 

características organolépticas, realizou-se a pesquisa em tela onde se propõem 

alternativas para uso de diferentes ácidos para a acidificação da conserva do palmito 

obtido da variedade pupunha. Pretende-se portanto contribuir com a melhoria da 
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qualidade do produto de importância econômica para o Brasil e para o Nordeste com 

vantagens ecológicas, e por se tratar de uma palmeira que apresenta alto 

rendimento, precocidade de produção e qualidade satisfatória.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

O palmito corresponde à porção comestível, extraída da extremidade superior 

do tronco de algumas palmeiras (MORI et al. 1986, ROBERT; ROUCH; CADET, 

1998; BRASIL, Ministério da Saúde, 1999). Dentro da família Palmae, há pelo menos 

17 gêneros apropriados para produção de palmito destinado ao consumo humano e, 

entre esses o mais representativo é o Euterpe, desta apenas duas espécies 

apresentam importância para obtenção de palmito: Euterpe edulis Mart e Euterpe 

oleracea Mart (CAMPOS; PEDRASSI, 1988). De 40 espécies existentes na América 

Latina, 12 ocorrem no Brasil, destacando-se entre estas, para obtenção do palmito 

tradicionalmente produzido e consumido, a variedade conhecida como Juçara 

(Euterpe edulis) e a denominada popularmente de Açaí (Euterpe olearacea) 

(MENEZES, LEITÃO, 1967/68; CODEX ALIMENTARIUS, 1985; ARIAS, 1992; 

ALMEIDA; NOGUEIRA, 1995; GRIZOTTO; MENEZES, 1996; BRASIL. Ministério da 

Saúde, 1999). A primeira possui palmito de altíssima qualidade, com um ciclo de 

produção longo, tendo uma exploração predominantemente extrativista, portanto em 

vias de extinção. A outra, tem ciclo longo, qualidade e rendimentos inferiores. A 

constante e crescente necessidade de suprimento de matéria-prima para as 

indústrias no mercado nacional e internacional tem despertado especial interesse 

por outros gêneros da família Palmae, particularmente por aqueles capazes de 

fornecer palmito de boa qualidade e em curto prazo. De acordo com o Instituto de 

Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura, a França e Estados Unidos 

são os dois principais mercados consumidores das exportações brasileiras de 

palmito em conserva. Pode-se considerar como mercados potenciais a Europa e a 

Ásia, na dependência de atendimento aos critérios de higiene, qualidade, quantidade 

e freqüência regular no fornecimento. Atualmente a Costa Rica se destaca como um 
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país onde a agroindústria cresceu tendo como suporte a pupunha (PASCHOALINO, 

1997; SANTOS, 2001). A Pupunha, palmeira nativa da Amazônia, apresenta um 

rápido crescimento e produz palmitos de boa qualidade (FERREIRA, 1982). 

O palmito de Pupunha apresenta uma grande vantagem em relação às espécies 

Euterpe, por não escurecer após o corte, facilitando o processamento e viabilizando 

sua comercialização in natura (VIANNA NETO; COSTAS, 1998; LIMA; CARVALHO; 

MALUF, 1999; MONTEIRO et al. 2001). Um dos segmentos do mercado que pode 

crescer rapidamente é o de palmito fresco ou minimamente processado. Esse 

mercado está relacionado às características do palmito da pupunha que permitem 

sua exposição ao ambiente sem se oxidar ou se tornar amargo. A composição físico-

química do palmito de pupunha foi definida primeiramente por Ferreira et al, 

(1981/1982), que constataram que em relação às outras variedades, essa palmeira 

possui pouca peroxidase e polifenoloxidase. 

O valor nutricional do palmito é muito baixo do ponto de vista energético, porém 

pode ser considerado um bom fornecedor de minerais por conter sódio, potássio, 

manganês, cálcio, ferro, zinco, flúor, cobre, boro, silício e também de fibras 

(MONTEIRO et al. 2001, 2002). É um alimento de baixa acidez, pH em torno de 5,8 

e de sabor e textura delicados (PASCHOALINO, 1978; LIMA; CARVALHO; MALUF, 

1999). 

A produção industrial de palmito em conserva no Brasil iniciou-se há mais de 50 

anos nas regiões Sul e Sudeste, sendo hoje um produto que conquistou o paladar 

dos brasileiros e lugar de destaque no mercado interno, notadamente nos grandes 

centros urbanos. Na década de 1950, iniciou-se a exportação do palmito em 

conserva, tendo a França como o primeiro país importador. Hoje, o Brasil é o 

principal produtor e exportador de palmito acidificado (QUAST, BERNHARDT, 1978), 
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detendo 85% da produção mundial (CODEX ALIMENTARIUS, 1985; FERREIRA et 

al. 1988; GRIZOTTO; MENEZES, 1996; LIMA; CARVALHO; MALUF, 1999; 

MONTEIRO et al. 2001). A maior parte da produção nacional (90%) é proveniente da 

região do Baixo Amazonas, destacando-se o Pará, enquanto o Estado de São Paulo 

é o maior mercado consumidor deste produto, representando 42% do total 

(RODRIGUES et al. 2001). 

Sendo o Brasil o maior produtor e exportador de palmito em conserva foi 

solicitado pela comissão do “Codex Alimentarius”, organismo da FAO/WHO 

relacionado com a padronização internacional de alimentos, para elaborar o padrão 

de identidade e qualidade para o palmito em conserva. Este padrão é utilizado pelos 

órgãos de fiscalização e indústrias para a produção de palmito, garantindo com isto 

grau de qualidade e uniformidade nas avaliações dos produtos nos contratos de 

comercialização internacional (CAMPOS; BARBIERI, 1989). 

A pupunha constitui-se valiosa planta para a cultura industrial. Dela pode-se obter 

frutos para consumo direto após cozimento, fabrico de farinha para utilizações 

variadas e extração de óleo, além do palmito, que é de excelente qualidade. A 

pupunha desenvolve-se bem em clima tropical úmido, com precipitação 

pluviométrica de 2.500 mm anuais ou mais e temperatura média de 20°C. Prefere 

solo de terras firmes, ricos em matéria orgânica, profundos e que permitem boa 

absorção de água. Está presente em solos de várzea alta, ao longo da orla ribeirinha 

dos rios da região amazônica, por serem ricos em detritos orgânicos e dificilmente 

submetidos a enchentes regulares (CLEMENT C. R., 2000). Ainda não são bem 

conhecidas as variedades de pupunha existentes. Elas se diferenciam por serem ou 

não portadoras de espinhos, pela forma, tamanho, cor e riqueza em gordura dos 

seus frutos. A escolha da variedade para implantação da cultura, depende da sua 
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finalidade de utilização. Para consumo direto do fruto, preferem-se variedades que 

tenham como características: frutos grandes, de 10 a 20% de óleo na polpa e rico 

em caroteno. Há pelo menos quatro variedades bem distintas: pupunha marajá, 

piranga, brava e tapiré. A variedade mais comum é a marajá; no entanto seus frutos 

não são tão oleosos quanto os das demais. Esta variedade tem sido objeto de 

cultivo sistemático, tendo-se conseguido obter a palmeira sem espinhos no tronco, 

ideal para a produção de palmito (PRODUTOS ..., 1998). 

Diferencia-se de outras palmáceas por ser de cultivo perene, que perfilha e 

oferece condições de corte no segundo ano de vida. A produção de palmito inicia-se 

a partir do 15º mês do plantio, regularizando-se a partir do terceiro ano de cultura. 

Apresenta maior diâmetro e produz palmito de excelente qualidade, sobretudo com a 

utilização de espécies sem espinhos no caule, o que facilita seu manejo para a 

industrialização (PRODUTOS ..., 1998). 

A pupunha manejada para a produção de palmito é uma planta em permanente 

estágio juvenil. Existem plantios em Costa Rica que têm produzido continuamente há 

mais de vinte anos sem replantio. A manutenção da saúde da touceira é, portanto 

essencial ao crescimento e sustentabilidade do cultivo (CLEMENT; BOVI, 2003). 

Vários são os atributos de qualidade que influenciam na comercialização do 

palmito, como: cor, sabor, textura, odor, tamanho e número dos toletes, aparência e 

uniformidade (PASCHOALINO; FERREIRA; LEITÃO, 1990; MORI et al. 1989, 

ARIAS, 1992; LOURENÇO; NEVES; SILVA, 1992), a partir dos quais são 

estabelecidos padrões de identidade e qualidade (BERNHARDT et al. 1978, 

ROBERT; ROUCH; CADET, 1998). 

 Muitos fatores influenciam na qualidade de frutas e hortaliças processadas, 

incluindo, entre outros, método de colheita e manuseio, padrões de inspeção, tipos 
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de embalagens, duração e condições de armazenamento (SHEWFELT, 1986). A 

proposta de padrão para palmito acondicionado em latas ou vidros, elaborada pelo 

Brasil e submetida à análise junto à comissão do Codex Alimentarius, visa a 

estabilidade microbiológica, através de dois processos: 1-tratamento pelo calor à 

temperatura em torno de 1000C e acidificação a um pH ≤ 4,5 (pasteurização e 

acidificação); 2-processo térmico sob pressão à temperatura acima de 1000 C, 

suficiente para destruir os esporos da bactéria Clostridium botulinum (esterilização 

comercial em autoclave) (CODEX ALIMENTARIUS, 1985, PASCHOALINO; 

CAMPOS; LEITÃO, 1989). Diz-se ainda que, o uso de desinfetante pode 

complementar um programa de sanitização, mas não se deve confiar na eliminação 

de microrganismos patógenos (BRACKETT, 1992). A acidificação adequada do 

palmito pasteurizado a 1000C, para eliminação do perigo de formação de toxina de 

Clostridium botulinum, depende de dois fatores: acidificação para um pH de 

equilíbrio e difusão da acidez para dentro do tolete de palmito (QUAST; ZAPATA; 

BERNHARDT, 1975). 

Uma vez que os esporos de Clostridium botulinum são encontrados em todos os 

ambientes, qualquer matéria prima pode estar contaminada por eles. No entanto 

apenas quando a forma vegetativa do organismo cresce no alimento é que a toxina 

ou veneno é produzido (SÃO PAULO, 1990). Por ser o palmito uma matéria-prima 

sensível ao calor, o processo de esterilização deixa de ser atrativo do ponto de vista 

organoléptico, obrigando a associação de ácidos comestíveis (usualmente ácidos 

orgânicos) à salmoura de enchimento das embalagens, de forma a assegurar o pH 

desejado (≤ 4,5), necessário para o controle do desenvolvimento microbiano. Em 

trabalhos experimentais realizado com palmito Juçara tem-se demonstrado que a 

difusão da acidez para o interior dos toletes de palmito de tamanho médio (diâmetro 
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≥4cm) é de 0,2 a 0,3 unidades de pH acima do pH da salmoura, trinta dias após o 

envase. Em vista da lenta difusão da acidez para o interior dos toletes de palmito 

torna-se possível o desenvolvimento da toxina do Clostridium botulinum nos 

produtos pasteurizados a 100°C, mesmo quando a acidificação é suficiente para 

obtenção de um pH de equilíbrio de 4,3. A não observância desses casos deve-se 

provavelmente à não existência de Clostridium botulinum no centro dos toletes 

(BERBARI; PASCHOALINO, 1990). Usualmente o processo é feito em salmoura 

acidificada artificialmente. Nestas condições, os esporos de bactérias normalmente 

presentes na matéria prima e que não foram destruídos pelo calor, são impedidos de 

se desenvolver devido às inadequadas condições de pH em conseqüência da adição 

de ácido (MENEZES; LEITÃO, 1967/1968). 

O tratamento térmico, ideal para o palmito não acidificado e envasado, além de 

conferir estabilidade microbiológica ao produto, deve preservar a sua textura dentro 

de limites aceitáveis, entretanto a tecnologia adequada para a produção de palmito 

esterilizado comercialmente em autoclave ainda não está disponível Estudos 

demonstraram haver graves problemas de textura do palmito, quando submetido ao 

processo de esterilização à temperaturas acima de 100°C. Paschoalino, Campos e 

Leitão, 1989, relataram a ocorrência de uma textura excessivamente mole em 

palmito tratado termicamente a 121,1°C, mesmo em períodos curtos de exposição. 

A presença de Clostridium pode ser indicada inicialmente pelo aparecimento de 

manchas negras na folhagem da palmeira, que neste momento pode não causar 

problema ao palmito em conserva, mas pode indicar a necessidade de aplicação de 

rígidos controles diante da possibilidade de sobreviver aos processos tecnológicos e 

se desenvolver posteriormente, desde que em condições adequadas. O controle 

preventivo estaria em melhores práticas de drenagem e na aeração da folhagem 
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(ARIAS, 1992). A neurotoxina botulínica é extremamente ativa, termolábil, com ação 

neurotóxica, aglutinante e é a única toxina capaz de resistir ao ácido clorídico e às 

enzimas proteolíticas do organismo humano. É considerada uma das mais potentes 

substâncias letais conhecidas, tendo cerca de 15.000 a 100.000 vezes mais 

toxicidade que o Sarin, um potente organofosforado usado em ataques terroristas, 

(PIRES et al. 2002). As conservas de vegetais tenros, que pelas características, não 

suportariam uma esterilização à 120°C, exigem processamento cuidadoso, como 

lavagem e desinfecção, acidificação adequada, além de técnicas normais de 

produção para controle dos pontos críticos (SÃO PAULO, [s.n.t.]). Assim, o palmito 

por suas características intrínsecas (vegetal tenro, levemente alcalino) exige 

processamento cuidadoso a fim de garantir segurança necessária para o consumo 

(RODRIGUES et al. 2001). 

No estado de São Paulo, nos anos de 1997, 1998 e 1999 houve relato de três 

casos confirmados de botulismo de origem alimentar. O primeiro caso ocorrido em 

fevereiro de 1997, em que o produto consumido foi uma conserva de palmito em 

vidro, de marca nacional, tendo sido detectada a toxina botulínica tipo A, no sangue 

do paciente e no alimento consumido, onde foi encontrado pH = 5,3. Um segundo 

caso, em outubro de 1998, em que o produto consumido foi novamente uma 

conserva de palmito em vidro, de marca boliviana, tendo sido detectada a toxina 

botulínica tipo A no sangue do paciente e no alimento com pH = 4,2, fato este 

justificado por evidências de que o produto apresentava-se prutrefato, o que pode ter 

influenciado para este pH. Um outro caso de botulismo, ocorrido em 1999, apesar de 

não perfeitamente elucidado, teve o palmito em conserva como agente causal, uma 

vez ter sido encontrada a toxina tipo A no sangue do paciente que referiu ter ingerido 

palmito em conserva também de marca boliviana, proveniente da mesma região do 
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caso supracitado, (SÃO PAULO, [s.n.t.]). A investigação sanitária apontou falhas no 

processo de produção desta conserva, além da produção clandestina e sem critérios 

de controle de qualidade (MACHADO et al. 2001). 

Não há ainda no Brasil a notificação sistemática de botulismo, isto porque as 

doenças de origem alimentar são uma preocupação muito recente. Os sistemas de 

vigilância epidemiológica registravam apenas doenças de veiculação hídrica como 

febre tifóide, cólera, poliomielite, hepatite A, ou surtos de doenças diarréicas, sendo 

que um levantamento da ocorrência de botulismo teria que ser feito recorrendo-se à 

literatura e descrição de casos (PROJETO..., 2002). 

As investigações sanitárias em relação aos produtos envolvidos nos 3 casos 

de botulismo ocorridos em São Paulo, demostraram haver condições precárias em 

grande parte das fábricas de palmito em conserva cujos produtos, comercializados 

apresentaram várias irregularidades como rotulagens superpostas, datas falsas de 

validade, número falso de registro no Ministério da Saúde, e pH fora do especificado, 

configurando uma situação de extremo risco, exigindo uma integração dos órgãos 

municipais e estaduais com a Vigilância Sanitária Nacional, em busca de normas 

mais rígidas de controle sanitário do palmito em conserva. Foram constituídos 

grupos de trabalho para elaboração da legislação pertinente no ano de 1999. Em 29 

de julho de 1999, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), publica a 

Resolução 362, com o objetivo de fixar a identidade e as características mínimas de 

qualidade a que deve obedecer o palmito em conserva, definindo-o como produto 

preparado a partir da parte comestível de palmeiras sadias, das quais tenham sido 

removidas as partes fibrosas através de desbainhamento e corte, imersão em água 

(líquido de cobertura), adição de especiarias e outros ingredientes e processado de 

maneira apropriada, isento de formas viáveis de microrganismos capazes de se 
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reproduzir no alimento sob condições normais de armazenamento, distribuição e 

comercialização, embalado hermeticamente, evitando a entrada de microrganismos 

e garantindo a esterilidade do produto. Entende-se por porção comestível, a gema 

apical da palmeira e as regiões acima e abaixo desta, correspondendo 

respectivamente às folhas macias em crescimento, e aos tecidos macios do estipe 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 1999). 

Neste mesmo ano de 1999, o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), 

passou a atender esses casos, através de sua Central de Vigilância, sistematizando 

os fluxos de solicitações de exames laboratoriais, disponibilizando o soro e fazendo 

orientações técnicas aos serviços hospitalares. Em novembro, ainda deste mesmo 

ano, foi criado o Centro de Referência do Botulismo (CRBOT), dentro do Centro de 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, com 

capacidade para atender todo território nacional e até a América Latina, se 

necessário (PROJETO..., 2002).  

O emprego da combinação de ácidos, como o ácido cítrico, láctico, tartárico 

associados ou não a outros conservantes, deve conferir estabilidade microbiológica 

ao produto principalmente para impedir o crescimento e/ou desenvolvimento do 

Clostridium botulinum (BERNHARDT et al. 1978; FERREIRA et al. 1990 

LOURENÇO; NEVES; SILVA, 1992; GRIZOTTO; MENEZES, 1996; ROBERT; 

ROUCH; CADET, 1998; LIMA; CARVALHO; MALUF, 1999, MONTEIRO et al. 2001) 

Em estudos realizados sobre o efeito de acidulantes no palmito processado, 

foi observado que para o ácido acético ser utilizado é necessário  maior quantidade 

para conseguir atingir o pH = 4,3, enquanto que com ácido tartárico o volume 

necessário foi menor. Relacionadas às características de aspecto da salmoura, as 

tratadas com os ácidos tartárico e málico ficaram ligeiramente turvas, enquanto que 
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com outros ácidos (lático, acético e cítrico), tal alteração não ocorreu. Os ácidos 

acético e tartárico deixaram o palmito com um aspecto mais brilhante, melhor do que 

com o ácido lático. Com o ácido acético também, o produto apresentou-se com 

melhores características de cor, porém quanto ao flavor, os demais ácidos 

mostraram resultados mais satisfatórios (MORI et al. 1986). 

Devido as características especiais de sabor e textura, o palmito em conserva 

é considerado um alimento de grande aceitação pelo consumidor brasileiro (SOLER 

et al. 1986). 

  A textura do palmito é considerada o atributo organoléptico que mais 

influencia o nível de qualidade do produto em conserva, sendo responsável por 

grande parte dos defeitos que o mesmo pode apresentar. Embora avaliada empírica 

e subjetivamente nas indústrias, é o parâmetro mais importante para determinar as 

formas de aproveitamento da matéria-prima para o processamento (CODEX 

ALIMENTARIUS, 1985; CAMPOS; PEDRASSI 1988; GRIZOTTO; MENEZES, 1996). 

O palmito é um produto que possui doses elevadas de substratos fenólicos e 

da enzima polifenoloxidase (PPO), requisitos favoráveis para o desencadeamento de 

reações oxidativas de natureza enzimática, responsáveis pelo escurecimento. 

Também contém metais catalisadores de reações oxidativas, como ferro, cobre, 

zinco e cromo, que nos teores encontrados, podem proporcionar outras reações de 

escurecimento, visto que traços destes elementos são suficientes para a catalisação 

de inúmeras reações (PASCHOALINO; FERREIRA, LEITÃO, 1990). Vários são os 

métodos que procuram a prevenção do escurecimento no palmito enlatado, dentre 

estes, constatou-se que o calor usado isoladamente não prevenia a descoloração 

(BERNHARDT et al. 1978). Sendo portanto considerado o mais adequado no 

controle da polifenoloxidase a combinação de ácidos e tratamento pelo calor 
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(ALMEIDA; NOGUEIRA, 1995). Deve-se salientar que a atividade da enzima 

polifenoloxidase na porção coração é maior que na haste para as várias espécies 

Euterpe (FERREIRA; YOKOMIZO, 1978). 

Equipes de provadores em pesquisas de alimentos tornaram-se tão 

importantes que há necessidade de padronizar métodos e técnicas para formação 

de pequenas equipes sensoriais designadas como ferrametas, ou instrumentos de 

laboratório. Provadores humanos são necessários porque não existem aparelhos 

físicos que façam o trabalho combinado realizado pelos órgãos dos sentidos e pelo 

cérebro na avaliação da aparência, aroma, sabor, textura e outros parâmetros físicos 

dos alimentos. Os candidatos são recrutados por meio de seminários, questionários 

ou contato pessoal. Durante o recrutamento, os objetivos da seleção, tempo 

comprometido, duração dos testes e procedimentos gerais são informados aos 

candidatos (MORI  et al. 1989; ANZALDÚA –MORALES, 1994;). 

Poucos países têm o Palmito como cultura de significação, justificando a 

escassa literatura disponível com predominância para pesquisadores brasileiros. 

Sendo o Brasil um dos principais exportadores e também o executor do 

padrão para o Codex Alimentarius torna-se necessário o estabelecimento de 

processos tecnológicos que garantam a constância na qualidade do produto 

elaborado a partir de variedades produzidas no país, sobretudo daquelas 

economicamente e ecologicamente viáveis, a fim de atender ao consumo interno e 

aos interesses de exportações. 

 



 26 

3 OBJETIVOS 

  

 

3.1 Geral 

• Avaliar o efeito da adição de diferentes acidulantes sobre as características 

física, química, sensoriais e microbiológicas do palmito de pupunha em conserva. 

 

3.2 Específicos 

 

• Determinar a composição do palmito de pupunha cultivado em Pernambuco. 

 

• Avaliar a estabilidade do produto em conserva, utilizando os ácidos cítrico, 

málico, lático e tartárico.  

 

• Avaliar as características organolépticas do palmito de pupunha em conserva 

acidificada. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Matéria Prima 

 

A palmeira utilizada neste estudo pertence a variedade Bactris gasipaes 

(pupunha), sem espinhos, procedente de uma plantação de empresa particular da 

zona da mata do estado de Pernambuco, município de Sirinhaém. Contava com 3 

anos de campo, tendo sido aproveitados os estipes mais desenvolvidos. A matéria 

prima com bainha foi transportada imediatamente após a colheita em recipiente 

isotérmico para o Laboratório de Experimentação e Análise de Alimentos – LEAAL. 

Para os experimentos, a porção comestível dos talos foi dividida em duas partes, de 

acordo com a definição de palmito em conserva do Cordex Alimentarius (1985): 

haste que corresponde as folhas jovens em crescimento e a porção macia da estipe, 

também chamada de resíduo basal ou coração da palmeira. O processamento da 

haste foi efetuado no mesmo dia e do coração no dia seguinte, cujas porções foram 

embaladas em laminado de alumínio e mantidas sob refrigeração a 5°C.  

 

4.1.1 pH da matéria prima 

 O pH da haste e do coração in natura foram determinados com o objetivo de 

observar possíveis diferenças entre as distintas partes do produto, utilizando 

potenciômetro Digimed, mod. DMPH-2 resolução 0,01, segundo metodologia do 

Instituto Adolfo Lutz (1985). 
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4.2 Composição centesimal da haste e do coração. 

 

4.2.1 Umidade 

 O teor da umidade foi avaliado através do método gravimétrico, baseado na 

perda da água das amostras submetidas a aquecimento em estufa a 105°C, até 

peso constante ( AOAC, 2002, método 935.29) 

 

4.2.2 Lipídios 

 A fração lipídica foi determinada através do método de extração de fluxo 

intermitente, utilizando-se éter etílico como solvente sob refluxo, em aparelho de 

Soxlet (AOAC, 2002, método 963.15-31.4.02). 

 

4.2.3 Proteínas 

 A determinação das proteínas foi realizada utilizando-se o método Kjedahl, 

baseado na digestão ácida da matéria orgânica, seguida de destilação e posterior 

titulação para dosagem de nitrogênio. O valor em nitrogênio foi calculado aplicando 

o fator 6,25, (AOAC, 2002; método 991.20-33.2.11). 

 

4.2.4 Carboidratos totais 

 A concentração de glicídios foi determinada por diferença, através do 

somatório das determinações de umidade, proteína, lipídio e cinzas subtraindo de 

100 (ASCA, 1985). 
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4.2.5 Fibra 

 A porção de fibra do palmito foi determinada através do método gravimétrico 

enzimático (AOAC, 2002, método 985.29-45.4.08). 

 

4.2.6 Resíduo mineral fixo (cinzas) 

 Para obtenção do resíduo mineral fixo (cinzas) foi utilizado o método 

gravimétrico, baseado na determinação da perda de peso das amostras submetidas 

a incineração à 550°C (AOAC, 2002, método 930.22-32.3.08). 

 

4.3 Acidificação 

 As curvas de titulação de acidez foram determinadas em quatro talos de 

palmito previamente triturados em liqüidificador de uso doméstico, na proporção de 

1:2 (p:v), 50g. de palmito e 100ml de água, utilizando o mesmo procedimento para o 

coração. De cada mistura, porções de 100g foram utilizadas para titulação com 4 

diferentes soluções ácidas a 5% (cítrico, lático, málico e tartárico), até atingir pH 4,30 

±0,01 utilizando potenciômetro Digimed mod. DMPH -2 resolução 0,01. A seguir 

foram calculadas as concentrações das soluções de ácidos necessárias para o 

envase, segundo metodologia descrita por Zapata e Quast (1975), que consiste na 

aplicação da fórmula abaixo descrita, através da qual foi determinada a quantidade 

de ácido necessária para cada produto específico, nas quantidades estabelecidas. 

 

Fórmula: Cs =  Cp. (Mp) % 

Ms 
 
Onde: 
 Cs = concentração do produto 
 Cp = quantidade de ácido obtida da curva de titulação para pH = 4,3 
 Mp = massa de palmito a ser colocada no frasco 
 Ms = massa de salmoura a ser colocada no frasco 
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4.4 Salmoura 

 A salmoura foi preparada com cloreto de sódio (NaCl) não iodado, na 

concentração de 2%. 

 

4.5 Processamento 

Para a preparação do palmito em conserva foi utilizado o fluxograma a seguir. 

MATÉRIA–PRIMA 
 
 

PRÉ–LAVAGEM 
 
 

DESBAINHAMENTO 
 
 

LAVAGEM  
 

  
SELEÇÃO E CORTE 

 
 

IMERSÃO EM ÁGUA 
 
 

ACONDICIONAMENTO 
 
 

ADIÇÃO DE SALMOURA ACIDIFICADA 
 
 

PROCESSAMENTO TÉRMICO 
 
 

RESFRIAMENTO 
 
 

ARMAZENAMENTO 
 
Ilustração 1: Fluxograma para produção de palmito de pupunha em conserva ácida 
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4.5.1 Preparo da haste e coração 

Os talos de palmito foram lavados em água corrente e desembainhados 

manualmente com auxílio de facas de aço inoxidável. As hastes foram cortadas no 

tamanho de ± 10 cm, com auxílio de um gabarito padrão construído de haste de 

palmito. O coração foi cortado em rodelas de aproximadamente 2cm, estas 

subdivididas em 4 porções de forma transversal. A avaliação da porção aproveitável 

das hastes e do coração, teve como critério a força exercida pelo operador no corte, 

de forma que era aproveitada a porção cuja textura oferecia suave resistência à 

penetração da faca (FERREIRA et al. 1976). Após o corte, haste e coração foram 

lavados e imersos em água à temperatura ambiente (±26 °C) até o momento do 

envase, para evitar o escurecimento. 

 

4.5.2 Acondicionamento 

Porções de hastes ou coração foram arrumadas em frascos de vidro com 

tampa de metal com capacidade para 600 ml. Cada frasco foi preenchido com 280g 

de haste ou coração e aproximadamente 250ml de salmoura acidificada, (ácido 

cítrico, málico, tartárico e lático), em temperatura ambiente 26 ± 2°C. Os frascos 

foram fechados sem pressão, com tampas de metal dotadas de lacre termovedante. 

 

4.5.3 Processamento térmico 

O tratamento térmico foi realizado em banho-maria Quimis mod. 215M2 à 

temperatura de 98 ± 1°C por 30 minutos. Posteriormente, os frascos foram resfriados 

lentamente em água corrente, até a temperatura de 40 ± 2°C de forma a se evitar o 

choque térmico e possível quebra dos frascos. 
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4.5.4 Armazenamento  

Os frascos com haste e coração de palmito em conserva ácida foram 

armazenados em local limpo e seco, à temperatura de 26 ± 2°C, por um período de 

15 dias (quarentena). 

A quarentena teve por objetivo permitir as trocas químicas entre a salmoura e 

palmito até equilíbrio do pH e identificação de falhas na pasteurização por diversas 

razões: sub cozimento, defeitos na recravação ou fechamento, microvazamentos e 

distribuição irregular da temperatura no cozimento. Tais falhas condicionarão o 

crescimento dos microrganismos, provocando deterioração do produto normalmente 

observada por turvamento da salmoura ou vazamento nos frascos. 

 Após quarentena foi determinado por amostragem aleatória, o pH do produto 

em 16 frascos (haste e coração), garantindo o controle do limite máximo de pH 

aceitável para a conserva de palmito: 4,5 (BRASIL. Ministério da Saúde, 1999). As 

aferições foram realizadas segundo Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz, 

(1985), a 25°C, em potenciômetro Digimed, modelo DMPH-2, resolução 0,01. 

Foi efetuada a prova de esterilidade comercial nas amostras de haste e 

coração para avaliação da qualidade do produto processado. Os frascos foram 

armazenados em estufa à temperatura de 36 ± 1°C por 10 e 14 dias, segundo 

metodologia da AOAC (2002) e determinações da Resolução 12/01 da ANVISA 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2001). 

Após o período de incubação, amostras de haste e coração de palmito foram 

coletadas aleatoriamente para determinação de pH e ensaios microbiológicos, de 

acordo com metodologias estabelecidas por Instituto Adolfo Lutz (1985) e AOAC 

(2002), respectivamente. 
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4.6 Avaliação sensorial 

 

4.6.1 Seleção dos provadores 

 Dezessete provadores treinados, pertencentes à equipe do Laboratório de 

Experimentação e Análise de Alimentos constituídos de alunos dos cursos de 

graduação e pós-graduação em Nutrição da UFPE. O teste “threshold”, de 

reconhecimento para quatro sabores básicos foi aplicado aos provadores com faixa 

etária entre 23 e 50 anos com o objetivo de identificar a concentração na qual um 

determinado sabor pode ser reconhecido, conforme metodologia descrita por Texeira 

et al. (1987). 

 Os sabores ácido, amargo, salgado e doce foram representados por soluções 

preparadas com ácido cítrico, cafeína, cloreto de sódio e sacarose, respectivamente, 

em três diferentes concentrações para cada sabor (Anexo 1). Considerando que o 

principal atributo a ser observado nesta pesquisa seria a identificação de ácidos 

foram eliminados 04 provadores por não responderem satisfatoriamente ao teste. 

 Com relação aos atributos: maciez, fibrosidade, sabor de palmito, sabor 

estranho, odor de palmito, cor de palmito e aspecto da salmoura, os participantes do 

painel sensorial conheciam o produto a ser analisado. Em reunião prévia foram 

estabelecidos os critérios relacionados às características a serem observadas. 

 

4.6.2 Avaliação Sensorial das Amostras 

 A Análise Descritiva Quantitativa foi realizada em cabines individuais, do 

laboratório de análise sensorial do LEAAL, utilizando-se ficha de avaliação (Anexo 

A) (ANZALDÚA–MORALES, 1994). Cada provador recebeu as amostras 

acondicionadas em recipientes de material plástico codificados com números de três 
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dígitos, um garfo descartável; um copo com água em temperatura ambiente, uma 

ficha de avaliação e uma caneta (Ilustração 1). 

 

Ilustração 1: Apresentação das amostras para análise sensorial 

 

 Em cada teste sensorial, 01 embalagem de palmito em conserva acidificada 

com cada tipo de ácido estudado foi utilizado, num total de 08 embalagens por teste 

(04 de haste e 04 de coração). Foram avaliados: textura, sabor, sabor estranho, 

gosto ácido, odor de palmito, aspecto da salmoura e grau de qualidade. Para 

quantificar cada atributo sensorial utilizou-se uma escala não estruturada de 10 cm 

(Anexo 3). 

 Os valores de cada descritor foram quantificados com escala milimetrada, 

medindo-se à distância da extremidade esquerda da escala (ponto zero) até a marca 

vertical assinalada pelo provador. 
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4.7 Análise Estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo 

realizado o teste de Duncan ao nível de 5% de significância para comparação entre 

as médias (STATSOFT, 1996). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

5.1 pH do palmito in natura cultivado no estado de Pernambuco 

 Conforme observa-se na tabela 1, os valores de pH do palmito in natura da 

variedade estudada, Pupunha (Bactris gasipaes), aproximam aos encontrados por 

Zapata e Quast (1975), Quast e Bernhardt (1976), Mori et al. (1986) e Ferreira et al. 

(1990), que também encontraram valores em torno de 6, classificando o palmito de 

pupunha como de baixa acidez. Verificamos também não haver diferença de pH 

entre as porções de haste e coração. 

 

Tabela 1: pH do palmito de Pupunha (Bactris gasipaes), cultivado em 
Pernambuco. 

pH do palmito in natura  

Amostras Háste Coração 

1 6,18±0,48aA 6,24±0,29aA 

2 6,30±0,27aA 6,12±0,55aA 

3 5,99±0,53aA 5,81±0,22aA 

4 6,18±0,34aA 6,14±0,09aA 
Na horizontal letra maiúscula iguais não diferem e na vertical letra minúscula  
iguais não diferem a nível de 5% pelo teste de Duncan. 

 

5.2 Composição Centesimal 

 Com relação à composição centesimal, como pode-se observar na tabela 2 o 

Palmito de pupunha cultivado na zona da mata do Estado de Pernambuco, 

município de Sirinhaém, apresenta diferenças quando comparados com os 

resultados obtidos por Ferreira et al. (1990), que também trabalharam com palmito 

de pupunha das estações experimentais do Instituto Agronômico de Campinas nos 

municípios de Ubatuba, Pariqueraçu, Monte Alegre do Sul, Piracicaba, Jundiaí e 
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Mococa. Tais diferenças embora pareçam pequenas, favorecem o palmito cultivado 

em Pernambuco uma vez que uma maior concentração de constituintes da fração 

sólida, acarretará ganho em sabor.  

 

5 2.1 Proteína 

 Comparando os teores de proteína encontrados nesta pesquisa para as 

porções haste e coração com os referidos por Ferreira et al. (1990) quando estudou 

palmito de diversas regiões do Estado de São Paulo, observa-se que os 

demonstrados na tabela 2 foram superiores. O autor supracitado encontrou um 

percentual protéico de 4,02 e 2,22, nesta pesquisa foi de 4,18 e 3,01 para haste e 

coração respectivamente. Tal característica agrega valor ao palmito estudado nesta 

pesquisa devido a contribuição deste constituinte, para a textura, característica esta 

de maior importância na aceitação do produto. 

 

5.2.2 Extrato etéreo 

 Com relação ao teor de lipídeos, o palmito de pupunha, apresentou resultados 

equivalentes para as porções de haste e coração (0,40%), diferindo dos valores 

encontrados por Ferreira et al. (1990) onde a matéria graxa da haste variou de 

0,46% para o palmito de Ubatuba, a 0,67% de Piracicaba. Para a porção coração, o 

mesmo autor encontrou 0,35% para Pariqueraçu e 0,49% de Monte Alegre do Sul. 

Portanto, este se constitui mais um atributo de valor para a porção haste do palmito 

cultivado na zona da mata do estado de Pernambuco, sobretudo pela vantagem de 

se consumir alimentos com menor teor de gordura, consequentemente menos 

calórico. 
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5.2.3 Carboidratos Totais 

 Os valores de carboidratos do palmito de pupunha cultivado em Pernambuco, 

aproximam-se aos encontrados em palmitos cultivados em outras regiões do Brasil, 

Jundiaí e Piracicaba e inferiores aos cultivados em Pariqueraçu e Mococa 

(FERREIRA et al. 1990). 

 Os teores de fibra encontrados na amostra estudada foram superiores aos 

encontrados por Ferreira et al. (1990): 1,18% e 0,71%, para haste e coração 

respectivamente. No entanto a metodologia utilizada pelo autor foi de digestão ácida 

e alcalina, sendo esperado esse resultado, devido a dissolução das fibras solúveis 

nesse processo. 

 

5.2.4 Umidade 

 O menor teor de umidade encontrado nas amostras utilizadas nesta pesquisa 

comparando com os de outros pesquisadores (FERREIRA et al. 1990), justifica a 

maior concentração dos outros componentes da fase sólida do palmito. Tal 

característica se justifica pelo baixo índice pluviométrico da região Nordeste do 

Brasil, em relação aos índices da região Sudeste, onde foram coletadas as amostras 

estudadas pelos autores citados. 

 

5.2.5 Cinzas 

 Os teores de cinzas encontrados para as porções haste e coração foram 

aproximados aos encontrados por Ferreira et al. (1990) que referiram 1,03% e 1,48% 

para amostras de diversas regiões do estado de São Paulo. 
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Tabela 2: Composição centesimal do palmito de pupunha, da zona da 
Mata do estado de Pernambuco. 

Palmito/Análise Haste 
% 

Coração 
% 

Proteína 4,18 3,01 

Extrato etéreo 0,40 0,40 

Carboidratos Totais 4,86 5,04 

Fibras 2,92 2,64 

Umidade 87,33 88,64 

Cinzas 1,19 1,01 

VCT 28,08 25,24 
VCT= Valor calórico total 
 

 

5.3 Acidificação da salmoura do Palmito de Pupunha em conserva 

Na tabela 3, se encontram demonstradas as quantidades necessárias dos 

diferentes ácidos para baixar o pH a 4,3 da salmoura para conserva de palmito de 

pupunha da zona da mata do estado de Pernambuco. Observa-se que houve 

diferenças (p > 0,05), constatando-se que para a porção macia da estipe (coração) 

há necessidade de menor quantidade de ácido  quando comparado com a porção da 

haste, não confirmando os resultados apresentados por Ferreira et al. (1990), com 

palmito de pupunha das Estações Experimentais do Instituto Agronômico de 

Campinas, situadas nos municípios de Ubatuba, Pariqueraçu, Jundiaí, Piracicaba, 

Mococa e Monte Alegre do Sul, no entanto corroboram os resultados encontrados 

por Zapata e Quast (1975). 
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Tabela 3: Quantidades de ácidos utilizados para acidificação da salmoura 
                do palmito de pupunha em conserva para pH 4,3. 

Ácidos Haste 
(g/100g 

Coração 
(g/100g) 

Cítrico 0,48±0,01aA 0,30±0,01aB 

Málico 0,60±0,01bA 0,35±0,01bB 

Lático 0,52±0,01cA 0,38±0,01cB 

Tartárico 0,40±0,01dA 0,36±0,01cB 
Na horizontal e vertical letras iguais maiúsculas e minúsculas não diferem 
respectivamente a nível de 5% pelo Teste de Duncan. 
 

As concentrações dos diferentes ácidos necessárias para acidificar a 

salmoura utilizada no envase dos frascos com palmito de pupunha a pH 4,3, 

obtidas através da fórmula de Zapata e Quast (1975), encontram-se expressas na 

tabela 4. 

 

Tabela 4: Concentração dos diferentes ácidos nas salmouras para o palmito 
                 de pupunha em conserva 

 
Ácidos 

 
Haste 
% m/v 

 

 
Coração 

%m/v 

Cítrico 0,80aA 0,50aB 

Málico 1,00bA 0,58bB 

Lático 0,88cA 0,62cB 

Tartárico 0,67dA 0,60cB 
Na horizontal e vertical letras iguais maiúsculas e minúsculas não diferem 
respectivamente a nível de 5% pelo Teste de Duncan. 
 

Nas ilustrações 3 e 4 estão representadas as curvas de titulação dos 

diferentes ácidos para amostras de haste e coração de palmito de pupunha. Embora 

o pH inicial para a haste e coração tenham apresentado semelhança, houve 

diferenças nas curvas com os diferentes ácidos confirmando os resultados de Quast 
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e Bernhardt (1976) que indicaram claramente que o pH inicial tem pouca importância 

para a acidificação segura do palmito. 

LATICO
MÁLICO
TARTARIC
CITRICO

Quantidade de acido (ml)

PH

4,0

4,4

4,8

5,2

5,6

6,0

6,4

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

 
Ilustração 3: Curva de titulação do palmito de pupunha (haste) da 

Zona da Mata do estado de PE 
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Ilustração 4: Curva de titulação do palmito de pupunha (coração) 

da Zona da Mata do estado de PE 
 

 Esses dados diferem dos apresentados por Ferreira et al. (1990), que embora 

o coração tenha necessidade menor de ácido para baixar o pH, do palmito de 

pupunha de algumas regiões do Estado de São Paulo, outras apresentaram 

necessidades maiores, não mostrando uma tendência definida. Com a amostra 
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deste estudo foi observada uma necessidade menor dos diferentes ácidos para 

baixar o pH da porção macia da estipe (coração), à faixa de interesse (4,30). Os 

resultados de estudos realizados por Mori et al. (1986) com palmito Euterpe edulis 

Mart (Juçara), também diferiram dos aqui apresentados uma vez que o ácido cítrico 

e lático apresentaram resultados semelhantes. Contudo no estudo em tela não 

houve diferença significativa na quantidade necessária dos diferentes ácidos para 

baixar o pH a faixa de interesse.    

 

5.3 Teste de Esterilidade Comercial 

 

5.3.1 Análise Física 

 Os resultados dos testes de esterilidade nos produtos encubados em estufa à 

36 ± 0,5°C, por 10 e 14 dias, demonstraram não haver alteração na coloração e 

limpidez da salmoura, na coloração do palmito e no teste de som emitido por atrito 

de haste de metal na tampa do frasco. Tais resultados demonstram que a 

temperatura e tempo utilizados no processamento foram suficientes para manter o 

produto estável, quando estocado em temperatura ambiente pelo tempo 

estabelecido para validade deste tipo de produto (1 ano). 

 Todas as amostras apresentaram odor, aparência e pH característico, além 

da ausência de produção de gás. 

 

5.3.2 Determinação do pH 

 Observamos que durante o teste de esterilidade, as porções haste e coração 

do palmito de pupunha apresentaram diferenças (p > 0,05), com relação à variação 

do pH e do número de dias para o mesmo ácido com exceção para os ácidos lático, 
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que apresentou semelhança para haste entre 0 e 10 dias e 0 e 14 dias, e tartárico 

que apresentou semelhanças para coração entre 0 e 10 dias e para o cítrico que 

apresentou semelhança para coração entre 10 e 14 dias. Quando observamos o 

comportamento do ácido no mesmo tempo: 0, 10 e 14 dias, para haste e coração 

verificamos que os ácidos apresentaram diferenças (p > 0,05) para haste e coração, 

sem que haja uma tendência definida para elevação ou redução do pH entre haste e 

coração. As médias de três repetições do pH final após prova de esterilidade 

variaram entre 4,09 a 4,23 para haste e 4,02 a 4,29 para coração, com os diferentes 

ácidos, ficando o pH de equilíbrio entre 4,23 e 4,29, próximo ao recomendado, <4,5 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 1999). Os resultados do pH dos produtos elaborados 

a partir de haste e coração de pupunha, encontram-se demonstrados na tabela 5. 

Considerou-se como tempo zero o momento após quarentena de 15 dias. 
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Tabela 5: Valores médios de pH nos palmitos acidificados com diferentes ácidos  
após quarentena e após teste de esterilidade. 

Ac. Lático 
 

Ac. Cítrico Ac. Málico Ac Tartárico Tempo 

H 
 

C H C H C H C 

Zero 
 

4,29±0,01ac 3,79±0,01a 4,24±0,01a 4,19±0,01a 4,02±0,01a 3,91±0,01a 4,28±0,01a 4,07±0,01a 

10 dias 4,34±0,04a 3,85±0,01b 3,64±0,01b 4,28±0,01b 3,96±0,05b 4,14±0,01b 4,12±0,02b 4,09±0,01ac

14 dias 4,23±0,03c 4,02±0,01c 4,19±0,01c 4,29±0,01b 4,09±0,01c 4,27±0,02c 4,20±0,01c 4,10±0,01bc

Medias seguidas de letras iguais na vertical, não diferem significativamente a nível de 5% pelo teste de Duncan. 
 
Tempo zero, após quarentena 
H – Haste 
C - Coração 
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 Na ilustração 5,  podemos observar o comportamento dos diferentes ácidos 

utilizados na conserva de haste de palmito de pupunha, durante o teste de 

esterilidade comercial, onde verificamos uma tendência de redução e elevação do 

pH, ficando após os 14 dias dentro da faixa de interesse (≤ 4,3) com exceção do 

ácido lático que apresentou aumento e redução. Para a porção coração houve 

constância com elevação do pH entre 10 e 14 dias, ficando ao fim do período dentro 

do limite aceitável ≤ 4,3.  
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MC
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DIAS

P
H

3,5

3,6

3,7
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Ilustraçao 5: Variação do pH do palmito de pupunha com quatro 

diferentes acidos: 
LH = lático-haste LC = lático coração 
CH  = cítrico haste CC = citríco coração 
MH = málico haste MC = málico coração 
TH = tártarico haste TC = tártarico coração 

 
 

5.3.3 Ensaios Microbiológicos 

 Todas as amostras apresentaram ausência de crescimento de bactérias 

sulfito redutoras como Clostridium botulinum, confirmada pela ausência de 

crescimento bacteriano no meio SPS, em anaerobiose (AOAC, 1998). 
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5.4 Análise Sensorial 

 Os resultados das avaliações organolépticas e análises estatísticas dos dados 

encontram-se na tabela 6 e 7. 

Quanto à maciez, a haste não apresentou diferença significativa com relação 

aos quatro ácidos utilizados (cítrico, málico, tartárico e lático). O coração apresentou 

semelhança para os ácidos cítrico e lático e diferenças para os ácidos málico e 

tartárico. Devemos considerar que a porção do coração do palmito foi cortada em 

pedaços variados, podendo apresentar texturas diferentes dentro do seu padrão. 

Com relação à fibra não houve diferença para a porção haste com os 

diferentes ácidos. Por outro lado, a porção coração apresentou diferença para o 

ácido málico. Nos outros aspectos analisados (sabor de palmito, sabor estranho, 

gosto ácido, odor de palmito, cor de palmito, aspecto da salmoura e grau de 

qualidade), as amostras se comportaram de forma semelhante ao nível de 5% pelo 

teste de Duncan. 

Salientamos que a percepção de sabor ácido no produto com ácido cítrico, 

embora não apresentando diferença nos testes estatísticos, apresentou média alta. 

Tal observação pode ser atribuída à característica particular do ácido cítrico,  

considerado um ácido forte com percepção mais aguda, porém de curta duração. 

Com relação ao ácido lático, apesar de não diferir estatisticamente dos outros 

ácidos, o mesmo apresentou média mais baixa com relação a percepção da acidez, 

provavelmente por ser o ácido predominante no palmito estudado. Tal resultado 

representa uma vantagem para este ácido, uma vez que tradicionalmente o palmito 

era apreciado em salmoura não acidificada. 
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Tabela 6: Valores médios da avaliação sensorial descritiva quantitativa do palmito de pupunha (coração) 
Ácidos Maciez Fibrosidade Sabor de 

Palmito 
 

Sabor 
estranho 

Gosto 
Acido 

Odor de 
Palmito 

Cor do 
Palmito 

Aspecto 
da 

Salmoura

Grau de 
Qualidade 

Acido 
Cítrico 

4,51±2,68bc 3,53±2,87bc 2,32±2,36
a 

1,27±2,12a 2,29±2,38a 1,54±2,29a 0,74±1,42a 3,80±3,06a 3,07±2,01a 

Acido 
Lático 

5,39±2,87ac 3,89±2,78ac 2,34±2,10
a 

0,93±1,46a 1,99±1,96a 1,44±1,95a 0,67±1,03a 3,10±2,86a 3,76±2,12a 

Acido 
Malico 
 

6,52±2,85a 5,15±2,99a 2,56±2,78
a 

1,08±1,66a 2,06±1,86a 1,16±1,42a 0,67±1,13a 3,50±3,14a 3,84±2,43a 

Acido 
Tartárico

3,76±2,76b 3,27±2,79bc 2,41±2,70
a 

1,59±2,36a 2,00±2,26a 1,71±2,27a 0,93±1,37a 3,33±2,80a 3,48±2,27a 

Médias seguidas de letras iguais na vertical, não diferem significativamente a nível de 5%, pelo teste de Duncan. 
 

 

 

 



 48  
 

 

Tabela 7: Valores médios da avaliação sensorial descritiva quantitativa do palmito de pupunha (haste) 
Ácidos Maciez Fibrosidade Sabor de 

Palmito 
Sabor 

estranho 
Gosto 
Acido 

Odor de 
Palmito 

Cor do 
Palmito 

Aspecto 
da 

Salmoura 

Grau de 
Qualidade 

Acido 
Cítrico 

4,04±2,86a 3,41±3,01a 1,28±1,96a 0,68±1,29a 3,18±2,65a 0,97±1,48a 0,52±0,71a 1,04±1,77a 2,03±1,95a 

Acido 
Lático 
 

4,19±2,82a 4,14±2,94a 2,15±2,33a 0,54±1,00a 1,06±1,44b 1,30±1,49a 0,85±1,36a 0,85±1,19a 2,74±1,80a 

Acido 
Malico 

5,45±2,97a 3,23±2,68a 1,47±1,61a 0,73±1,15a 2,04±2,10b 1,06±1,35a 0,71±0,81a 1,06±1,43a 2,76±2,46a 

Acido 
Tartarico

5,37±3,11a 3,06±2,56a 1,56±2,00a 0,90±1,45a 1,59±1,77b 1,02±1,18a 0,59±0,84a 0,88±1,18a 2,65±2,56a 

Médias seguidas de letras iguais na vertical, não diferem significativamente a nível de 5%, pelo teste de Duncan. 
 

 

 



 49 

Quando observamos o grau de qualidade e odor de palmito verificamos que 

apesar de não haver diferença, o palmito com ácido cítrico teve melhor aceitação, o  

que pode ser atribuído ao fato de que usualmente o palmito é comercializado com 

ácido cítrico, sendo portanto mais conhecido dos consumidores. 

Em trabalhos realizados por Mori et al. (1986), com a espécie Euterpe edulis, 

(Juçara), onde foram utilizados 5 ácidos (acético, málico, cítrico, tartárico e lático) os 

resultados apresentaram-se semelhantes aos obtidos em nosso estudo quanto a 

qualidade organoléptica, sendo considerados acidificantes de qualidade para 

palmito. 

Com relação aos outros caracteres analisados, sabor de palmito, sabor 

estranho, gosto ácido, odor de palmito, cor de palmito, aspecto da salmoura e grau 

de qualidade, foi constatado não haver diferença, possibilitando o uso sistemático de 

qualquer dos ácidos estudados. 

O perfil sensorial das amostras de haste e coração de palmito após 

quarentena e teste de esterilidede comercial estão representados nas ilustrações 6 e 

7. Cada descritor sensorial foi representado por um eixo iniciado no centro do 

gráfico. A intensidade média de cada descritor, para cada amostra, foi marcada no 

seu respectivo eixo, tornando-se o centro do gráfico como o ponto de menor 

intensidade da escala utilizada na ficha de avaliação sensorial. 
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Ilustração 6: Representação gráfica da avaliação sensorial descritiva 
quantitativa de haste de palmito de pupunha em conserva 
em diferentes ácidos 

 

Ilustração 7: Representação gráfica da avaliação sensorial descritiva 
quantitativa de coração de palmito de pupunha em conserva 
em diferentes ácidos  
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Observa-se uma semelhança nas avaliações dos produtos com os quatro 

ácidos com relação aos atributos sensoriais observados, com destaque para a 

maciez do produto com ácido tartárico e málico, e para o gosto ácido com o produto 

com o ácido cítrico. 

O ácido málico se destacou também na porção coração no atributo maciez. 

Os detalhes observados não são suficientes para estabelecer com segurança 

a superioridade para um dos quatro ácidos utilizados para acidificação do palmito, 

visto que todos apresentaram uma mesma tendência, para isto serão necessários 

estudos mais aprofundados considerando a parte do talo utilizada, época de colheita 

e idade da palmeira. 

 

Na ilustração 8 estão representados os frascos com haste e coração de palmito de 

pupunha. 

 Ilustração 8: Conservas de haste e coração de palmito de pupunha 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

 A análise dos dados obtidos na pesquisa permite concluir que: 

 

• o procedimento tecnológico utilizado foi adequado para preservar as 

características físicas, químicas e microbiológicas do palmito de pupunha e para 

manter sua estabilidade no prazo pretendido (1 ano). 

 

 os ácidos: cítrico, lático, málico e tartárico podem ser utilizados em conservas 

ácidas de palmito de pupunha sem prejuízo nas características físicas, químicas, 

organolépticas e microbiológicas. 
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ANEXO A - Análise sensorial de palmito em conserva 
 
 
 

Formulário no  _____ 
 

 
Nome:___________________________ Data:___________  Amostra n.º:____ 
 
Trace uma linha vertical cortando a linha horizontal no ponto que melhor define a intensidade de cada 
atributo na amostra. 
 
1. Textura 
 
Maciez              

           Mole                                              Macia                                           Firme 
 
 
Fibrosidade  
                                   Fibra fina                                                                                    Fibra grossa 
 
2. Sabor do palmito 
 
 
                                   Normal                                                                             Pouco característico 
 
3. Sabor estranho 
 
 
                                   Nenhum                                                                                                 Forte 

Identifique o sabor estranho percebido: _____________________________________ 

 

4. Gosto ácido 
 
 
                                   Fraco                                             Normal                                            Forte 
 
5. Odor do palmito 
 
 
                                   Normal                                                                                             Estranho 
 
6. Cor do palmito 
 
 
                                   Normal                                                                                             Estranha 
 
7. Aspecto da salmoura 
 
 
                                   Límpida                                                                                        Muito turva 
 
8. Grau de qualidade 
 
 
                                   Excelente                                                                                      Muito ruim 
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ANEXO B – Série de diluições dos sabores básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrações das soluções (g/L)  
Diluições Ácido 

Ác. Cítrico 
Amargo 
Cafeína 

Salgado 
NaCl 

Doce 
Sacarose 

 
D1 

 
0,20 

 
0,04 

 
1,2 

 
6,4 

 
D2 0,225 0,045 1,35 7,2 

 
D3 0,250 0,06 1,5 8,0 

 
Fonte: International Organization for Standartization (1985). Adaptado de TEIXEIRA, MEINERT, 
BARBETTA (1987). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


