
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 

MARTA EUGÊNIA CAVALCANTI RAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUJIDADES EM POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS PRODUZIDAS EM 
PETROLINA - PE E JUAZEIRO - BA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife - PE 
2004 



        

MARTA EUGÊNIA CAVALCANTI RAMOS 
 

   
 

   
   

 
 
 
 
 

SUJIDADES EM POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS PRODUZIDAS EM 
PETROLINA - PE E JUAZEIRO - BA 

 

 

Dissertação apresentada ao Departamento de 

Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco para 

obtenção do título de Mestre em Ciência dos      

Alimentos. 

 

 

                                     Orientadora: Profª Dra. Nonete Barbosa Guerra 

        Co-orientadora: Dra. Francisca Nemaura Pedrosa Haji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife - PE 
2004 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ramos, Marta Eugênia Cavalcanti 

 

 Sujidades em polpas de frutas congeladas 
produzidas em Petrolina – PE e Juazeiro - BA / Marta 
Eugênia Cavalcanti Ramos.  –  Recife : O Autor, 2004.  

   44 folhas : il., fig. 
   

 

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de 
Pernambuco. CCS. Nutrição, 2004. 

 

  
 Inclui bibliografia. 
 

 

 1. Higiene dos alimentos – Qualidade higiênico-
sanitária – Análise microscópica. 2. Alimentos – 
Matérias estranhas – Isolamento. 3. Polpas de fruta – 
Qualidade higiênico-sanitária – Avaliação.  I. Título. 

 
614.3          CDU (2.ed.)                                       UFPE 

 

    363.192      CDD (21.ed.)                           BC2004-323  
 





        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, José Luiz (in memorian) e Maria Ramos, 

                                                         Aos meus irmãos, cunhados e sobrinhos,      

                                                                Ao meu esposo, José Idílio, 

                                                                 Ao meu filho, Ítalo, 

                

                                                  CARINHOSAMENTE DEDICO 

 

 

 



        

AGRADECIMENTOS 

 
 

Ao   Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina (CEFET Petrolina),  pela 

oportunidade concedida para a realização do curso de Pós-graduação; 

À     Dra. Nonete Barbosa Guerra, professora titular do Departamento de Nutrição - 

Universidade Federal de Pernambuco, pela segura e valiosa orientação, 

franqueza e disponibilidade ao longo da realização deste trabalho; 

À   Dra Francisca Nemaura Pedrosa Haji, pesquisadora do Departamento de 

Entomologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Trópico 

Semi-Árido  (Embrapa Semi-Árido), pela amizade, orientação, apoio, e presteza 

em todos os momentos; 

Aos professores do programa de Pós-graduação que, com grande dedicação, 

deslocaram-se do seu ambiente cotidiano em Recife, para ministrarem, com 

eficiência, aulas das disciplinas do Curso de Mestrado, na cidade de Petrolina, 

desenvolvendo, permanentemente, um trabalho de incentivo e orientação; 

Ao   Dr. José Osmã Teles Moreira  da Universidade do Estado da Bahia - Juazeiro e 

ao Dr. Natoniel Franklin de Melo da Embrapa Semi - Árido, pelo apoio na 

realização das microfotografias;   

Ao   colega e amigo, professor  Dr. Cícero Antônio de Sousa Araújo, pelo auxílio na  

realização da análise estatística dos dados; 

À    colega e amiga, professora Maria Sônia do Nascimento Passos pela revisão do 

texto; 

Ao  Dr. Eduardo Assis Menezes, pesquisador da Embrapa Semi-Árido, pela 

colaboração na tradução do resumo para o inglês; 



        

Às  Bibliotecárias Gislene Feitosa Brito Gama e Maristela Ferreira Coelho de 

Sousa,da  Embrapa  Semi-Árido  pela  revisão  das  referências  bibliográficas; 

Aos  Técnicos de Laboratório do CEFET Petrolina, em especial ao Sr. Jorge Barboza 

de Souza, pelo valioso apoio; 

À     Embrapa Semi-Árido, pela disponibilidade de suas instalações e equipamentos 

e valiosas atenções dispensadas durante a realização deste trabalho; 

Aos  colegas e amigos do Pós-graduação, pelo companheirismo e sugestões; 

A   todas as pessoas que fazem parte do meu convívio, que por um simples 

pensamento ou desejo bom, me ajudaram a finalizar com êxito esta 

dissertação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

RESUMO 
 

 

Considerando a importância da qualidade higiênico-sanitária dos alimentos 
para a saúde do consumidor e conquista de mercados, foi realizada esta pesquisa 
com vistas à avaliação de polpas congeladas de acerola, goiaba e manga, 
produzidas por quatro unidades processadoras (A,B,C e D), instaladas nas cidades 
de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, quanto à presença de matérias estranhas. De cada  
tipo de polpa, foram coletadas, ao acaso, em três diferentes lotes, cinco amostras. 
Cada amostra foi analisada pelo método de flutuação utilizando o frasco armadilha 
de Wildman para isolamento das sujidades. Dentre as categorias detectadas, 
fragmentos de insetos e outras sujidades (fragmentos de metal, madeira, plástico, 
tinta, folha, galho; fios; grãos de areia; partículas carbonizadas etc.) foram 
encontradas em 100% das amostras. Enquanto que insetos inteiros, larvas, ovos e 
setas de insetos e bárbulas de penas estiveram presentes em menor número nas 
polpas de acerola, manga e goiaba e os ácaros apenas em acerola. A análise 
estatística dos resultados evidenciou diferenças significativas entre os tipos de 
polpas avaliadas quanto à média das sujidades totais, conforme se seguem: 148,7 
unidades/100g em polpas de acerola, 110,6 unidades/100g em goiaba e apenas 3,6 
unidades/100g em manga. Foi também constatado que as indústrias A e D, em 
relação à incidência de matérias estranhas nos seus produtos, não apresentaram 
diferenças (p<0,05) entre si, embora ambas tenham diferido das demais, 
principalmente da indústria B, cujos níveis de matérias estranhas foram mais 
elevados, seguidos em ordem decrescente da indústria C. As polpas de goiaba e de 
manga, processadas pelas indústrias A e D não diferiram quanto à qualidade 
higiênica, exibindo um padrão de qualidade superior ao de acerola. A polpa de 
manga foi a que apresentou melhor qualidade higiênica, independentemente da 
indústria que a produziu. Os resultados obtidos para as polpas analisadas não 
apresentaram conformidade com a legislação em vigor no Brasil. 

 
 

Palavras-chave: matérias estranhas, microscopia, polpas de frutas, qualidade 
higiênico-sanitária.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



        

ABSTRACT 
 
 

 
In the view of the importance of food hygiene for consumer health and 

success in the market, a study was carried out to evaluate the presence of foreign 
material in frozen pulp of West Indian cherry, guava and mango produced by four 
companies (A, B, C and D) in Petrolina-PE and Juazeiro-BA. For each fruit pulp, 
three different lots, each of five samples, were randomly collected from each 
company. Each sample was analyzed by the flotation method using a Wildman trap 
flask to isolate any foreign material. Among the contaminant categories, insect 
fragments and others (fragments of metal, wood, plastic, paint, leaves and twigs; 
wire; sand and ash) were found in 100% of the samples. While whole insects, insect 
larvae, eggs and hairs, and feather barbules were present in small amounts in the 
West Indian cherry, mango and guava pulps, mites were found only in West Indian 
cherry pulp. Statistical analysis showed significant differences between pulp types in 
the total number of foreign objects present as follows: 148.7 per 100 g in West Indian 
cherry pulps; 110.6 per 100 g in guava pulps, and only 3.6 per 100 g in mango pulps. 
It was also found that companies A and D did not significantly differ (p<0.05) in the 
incidence of foreign material in their products, though both differed from company B, 
which had the highest level of contamination, and company C, which had the next 
highest level. Guava and mango pulps processed by companies A and D did not 
differ in hygiene quality and were of better quality than the West Indian cherry pulp. 
Mango pulp had the best hygiene quality, regardless of the company that produced it. 
The results obtained for the pulps analyzed are not in compliance with current 
legislation in Brazil. 

 
 

Keywords: foreign material, microscopy, fruit pulp, hygiene quality. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Explorada há apenas vinte anos, a fruticultura no Nordeste brasileiro tem 

se sobressaído pela capacidade de produzir praticamente todas as frutas de clima 

tropical e subtropical. Esta região é hoje considerada a maior produtora de frutas 

tropicais de mesa do país (FRUTICULTURA, 1999). Neste cenário, destaca-se o 

Submédio do Vale do São Francisco, especialmente o Pólo Petrolina - PE e Juazeiro 

- BA, com significativa produção de manga (158.000 t/a), uva (170.000 t/a), banana 

(185.000 t/a), goiaba (85.000 t/a) (LAERTE, 2001), e de outras espécies, em menor 

escala, como pinha, laranja, limão, mamão, melancia, maracujá, tangerina, caju e 

abacaxi (CODEVASF, 2002). 

Em razão da tendência ascendente da fruticultura nesse Pólo, tem sido 

registrado um fortalecimento da agroindústria, principalmente do segmento de 

polpas, que conta com várias unidades processadoras já instaladas e diversos 

projetos para implantação de unidades de grande porte, voltadas para a produção 

de polpas e concentrados (CEM, 1999). 

Para atingir um padrão de qualidade compatível com o exigido pelo 

mercado, as agroindústrias de polpas devem dar especial atenção à possível 

contaminação dos frutos por matérias estranhas (sujidades), advindas de pragas 

como insetos, ácaros, roedores e pássaros. Estes contaminantes podem ser 

incorporados à matéria-prima no campo, durante o seu cultivo e/ou colheita, ou por 

ocasião do transporte, armazenamento e processamento, quando as práticas e 

condições de higiene são inadequadas. Neste contexto, a pesquisa sobre sujidades 

em polpas de frutas apresenta uma maior dimensão, ao considerar-se a trituração 

que o fruto sofre, com conseqüente dispersão das sujidades, em forma de 

fragmentos imperceptíveis a olho nu, em toda a massa resultante. Os resultados 

desse tipo de pesquisa permite, ainda, uma avaliação das condições de higiene da 

matéria prima utilizada no processo e da própria indústria, indicando os possíveis 

pontos críticos de controle. Outro aspecto relevante diz respeito à verificação do 

cumprimento da legislação brasileira para polpas de frutas congeladas que requer 

ausência de sujidades, parasitas e fragmentos de insetos (BRASIL, 2000). Esta 

exigência, embora considerada de difícil cumprimento, fundamenta-se no fato de 

que além de serem repulsivas e de causarem danos físicos, e em decorrência de 
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seu habitat, as pragas, podem ser também transmissoras de microrganismos 

patogênicos (SANTOS & ZAMBONI, 1988). 

Dessa forma, considerando a inexistência de pesquisas sobre a presença 

de sujidades em polpas de frutas congeladas e que a qualidade dos produtos 

alimentícios é fundamental para a manutenção e para a conquista de espaço no 

mercado, este trabalho foi realizado, visando avaliar macroscópica e 

microscopicamente, polpas congeladas de acerola, goiaba e manga produzidas no 

Pólo Petrolina/Juazeiro, gerando dados de grande aplicabilidade para as indústrias 

de polpas de frutas, neste importante pólo frutícula. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 Aspectos gerais 

 

A legislação brasileira atual define polpa de frutas como sendo um 

produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, 

por meio de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais, 

provenientes da parte comestível da fruta. Este produto deverá ser obtido de frutas 

frescas, sãs e maduras, isentas de terra, sujidades, parasitas, fragmentos de insetos 

e pedaços das partes não comestíveis da fruta e da planta (BRASIL, 2000) 

Segundo Garcia (2002), a indústria de polpas de frutas começou a 

florescer, no Brasil, no início da década de 70 e teve seu desenvolvimento 

impulsionado, principalmente por três fatores: (1) as barreiras às importações de 

produtos acabados de frutas (geléias, compotas, doces); (2) o forte 

desenvolvimento, registrado na década de 70, de alguns segmentos da indústria 

brasileira de alimentos voltados para o mercado interno, especialmente os derivados 

de leite (iogurtes, sorvetes, etc.), produtos de padarias (tortas, bolos, sobremesas à 

base de frutas), chocolates e produtos de confeitarias (bombons recheados, 

confeitos), alimentos infantis (purês, principalmente) e (3) a explosão, ocorrida na 

década de noventa, na comercialização de polpas congeladas para o mercado 

institucional - lanchonetes, restaurantes, hospitais e/ou diretamente ao consumidor, 

através de supermercados para a preparação de sucos e refrescos. 

Deve ser ressaltado que as grandes mudanças nas tendências do 

mercado consumidor, foram decorrentes da crescente perda de importância dos 

lares como lugar por excelência para fazer as refeições, estimulando a diversificação 

de estabelecimentos como bares, lanchonetes e restaurantes institucionais; da oferta 

de produtos industrializados e da procura por produtos frescos e nutricionalmente 

mais equilibrados e por produtos que possam ser consumidos em porções 

individuais (GARCIA, 2002).   

Acresça-se a utilização de polpas por outros segmentos da indústria 

alimentícia, para elaboração de produtos, tais como sorvetes, sucos, doces, geléias, 

produtos de confeitaria, balas, iogurtes e como bens intermediários pelas indústrias 

farmacêuticas e de cosméticos (FEITOSA et al., 1997). 
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De acordo com Korbech (1990), a expansão do comércio de polpas, 

sucos de frutas e concentrados, alcançou um aumento de 400% entre 1977 e 1988, 

beneficiando a indústria de bebidas. 

A maioria das empresas, segundo SEBRAE (1999), surgiu de forma 

artesanal, muitas delas na própria residência do proprietário, utilizando 

equipamentos domésticos e, posteriormente, substituindo-os por outros mais 

potentes, à medida que iam procedendo as adequações necessárias em suas 

instalações físicas. Constata-se, desta forma, que a maioria das unidades 

processadoras se instalou sem o adequado suporte técnico, sem processos 

tecnológicos definidos pela falta de recursos e mão de obra qualificada e, ainda, pela 

ausência de programas de qualidade, o que sinaliza a necessidade de apoio técnico 

que permita adequar essas empresas aos padrões de qualidade vigentes. 

Atualmente, as agroindústrias de polpas de frutas encontram-se 

disseminadas em todos os estados do Brasil, constituindo um importante segmento 

da cadeia produtiva, graças à já mencionada praticidade e similaridade em relação 

às características químicas e organolépticas da fruta fresca (MORORÓ, 1998). 

O número de unidades produtoras de polpas de frutas na região Nordeste 

é, entretanto, desconhecido e variado, pois existe um elevado número de empresas 

não cadastradas junto ao SEBRAE e tampouco registradas no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BASTOS et al.,1998). 

A necessidade do constante aperfeiçoamento das ações de controle 

sanitário na área de alimentos e a importância de compatibilizar a legislação 

nacional com base nos instrumentos do Mercosul, relacionados às condições 

sanitárias dos estabelecimentos produtores/industrializadores, fizeram com que o 

Ministério da Saúde, dentro da sua competência, elaborasse as Portarias nos 1428 

(BRASIL, 1993) e 326 (BRASIL, 1997), estabelecendo os aspectos que devem ser 

levados em conta na aplicação das Boas Práticas de Fabricação.  

Como a maioria dos produtos do setor alimentício destinados à 

exportação,  os sucos e polpas de frutas devem atender a uma série de exigências 

fitossanitárias, além do certificado de qualidade e sanidade que os habilitem a 

disputar os mercados internacionais mais exigentes (SEBRAE, 1999). 
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2.2 Matérias estranhas 
 

Apesar dos avanços tecnológicos, alguns produtos continuam 

apresentando níveis inaceitáveis de contaminação por sujidades e outras formas de 

matérias estranhas (DECKER, 1994). Matérias estranhas, segundo definição da 

Association of Official Analytical Chemists Internacional (A.O.A.C. Internacional) 

(ZIOBRO, 2000), refere-se a “qualquer material estranho ao produto, que se 

encontre associado a condições ou práticas inadequadas de produção, estocagem 

ou distribuição, incluindo sujidades, material decomposto e miscelâneas ou outras 

substâncias, excluindo-se bactérias”. 

As sujidades podem ser classificadas em “leves” e “pesadas” com base 

na densidade de seus elementos, em relação a do meio de flutuação em que são 

separadas. As sujidades leves, devido às suas características lipofílicas, são 

separadas do alimento por flutuação em mistura líquida de óleo-água (insetos e seus 

fragmentos, ácaros, pêlos de roedores ou de humanos, fios diversos e bárbulas de 

penas), enquanto as sujidades pesadas formadas por elementos mais pesados que 

os constituintes dos alimentos, podem ser separadas por sedimentação 

(excrementos e seus fragmentos, areia e terra). Ambas podem ser separadas por 

meio de tamises, quando esses materiais apresentam diferentes diâmetros em 

relação ao do alimento Como exemplos, têm-se insetos inteiros, larvas, ácaros e 

excrementos de roedores em diversos tipos de grãos e frutas secas (ZIOBRO, 

2000). 

A presença de materiais estranhos pode diminuir a aceitabilidade do 

produto sob o ponto de vista estético, uma vez que fabricantes, consumidores e 

órgãos de fiscalização esperam que os alimentos sejam inteiramente livres de 

material estranho (BARBIERI, 2001).  

Dependendo da etapa na qual ocorreu a contaminação, antes ou depois 

do último processamento térmico, a sua significação pode variar de apenas 

esteticamente não atraente a alergênico, tóxico, patogênico ou prejudicial ao 

homem. Esses contaminantes podem causar, direta ou indiretamente, danos à 

saúde humana. Os insetos (e seus fragmentos) e os ácaros, por exemplo, podem 

disseminar doenças pelo transporte de fungos, vírus, bactérias, protozoários e 

helmintos, como também provocarem reações alérgicas. A presença de pêlos de 

animais pode indicar contato do produto com mamíferos ou com excrementos e/ou 
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urina destes, o que poderá contaminar o alimento com bactérias fecais e vírus 

(VAZQUEZ, 1961; LARKIN, 1981; GORHAM, 1989). Altos níveis de sujidades 

presentes nos alimentos indicam que, em algum ponto da cadeia alimentar, o 

alimento foi sujeito à manipulação insalubre (GORHAM, 1989). 

A pesquisa de métodos para isolamento e detecção de matérias 

estranhas em alimentos, assim como o estabelecimento da legislação pertinente, 

têm recebido grande destaque em países como os Estados Unidos (GORHAM, 

1989). A Food and Drug Administration (FDA) estabeleceu os níveis de ação de 

defeitos “Defect Action Level” (DAL), como medida de proteção à saúde pública. Os 

DALs são fixados acima de zero, pois a FDA reconhece que é economicamente 

impossível produzir alimentos totalmente livres de sujidades (Estados Unidos, 1998). 

No Canadá, O “HEALTH PROTECTION BRANCH” (HPB), tem determinado 

diretrizes para avaliar os níveis de matérias estranhas possíveis de serem 

encontradas em alimentos (BARBIERI, 1994; RODRIGUES & CORREIA, 1998). 

Na América Latina, o Brasil é o pioneiro na pesquisa de matérias 

estranhas, iniciadas na seção de Microscopia Alimentar do Instituto Adolfo Lutz 

(RODRIGUES & CORREIA, 1998). No entanto, apesar do crescente número de 

estudos sobre matérias estranhas, em produtos alimentícios, poucos foram 

realizados em produtos de frutas. 

Santos et al. (1990) propuseram métodos para o isolamento de matérias 

estranhas em sucos de maracujá, uva e tamarindo, efetuando também as análises 

destes produtos.  

Barbieri (1994) desenvolveu um método de recuperação das matérias 

estranhas, leves e pesadas em bananas-passas e avaliou o nível de contaminação 

destes produtos. 

Polpas congeladas de acerola, cajá e caju foram avaliadas quanto à 

incidência de matérias estranhas por Feitosa et al. (1977, 1999). Estes produtos 

foram também analisados quanto às suas condições higiênicas por Bastos et al. 

(1998). 

Derivados diversos de frutas, como geléias (abacaxi, ameixa, amora, 

damascos, figo, framboesa, goiaba, morango, pêssego e uva), doces em pasta 

(bananada, goiabada e marmelada) e frutas em calda (abacaxi, ameixa, figo, goiaba, 

pêssego e salada de frutas) tiveram sua qualidade higiênica avaliada quanto ao 

aspecto microscópico por Correia (2000). 
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2.2.1 Contaminação de polpas de frutas 

 

Praticamente todas as culturas, nas diferentes fases de desenvolvimento 

no campo, mesmo aquelas que utilizam as mais sofisticadas técnicas de cultivo 

encontram-se sujeitas à infestação de pragas diversas como insetos, ácaros, fungos, 

roedores e pássaros, o que favorece a contaminação desses produtos. A introdução 

de boas práticas agrícolas poderá reduzi-las e/ou evitá-las (PEACE & GARDNER, 

1990). 

Os insetos são apontados como as principais pragas agrícolas, 

especialmente de frutíferas, sendo responsáveis por diversos danos quali-

quantitativos (GALLO et al., 2002). As principais espécies que infestam as culturas 

de acerola, goiaba e manga, cujas polpas foram estudadas neste trabalho, 

encontram-se  na Tabela 1. 

Além de danificarem a integridade do produto disseminando 

microrganismos, como já mencionado, os insetos os contaminam com suas excretas 

e exúvias oriundas das ecdises (GRAVANI, 1985; RODRIGUES et al., 2001). 

Alguns insetos possuem hábitos que podem contribuir para sua 

permanência em frutos, a exemplo da mosca-das-frutas da ordem Díptera e família 

Tephritidae, responsável por sérios danos causados nas culturas de laranja, maçã, 

pêssego, goiaba, manga, carambola e acerola, os quais introduzem seus ovos logo 

abaixo da casca em frutos imaturos. Estas larvas, do tipo vermiforme, permanecem 

na polpa do fruto até completarem seu desenvolvimento (CUNHA et al., 1993).  

Na literatura brasileira, há registro de várias espécies de ácaros como 

Eriophyes mangiferae, o microácaro da mangueira (GALLO et al., 2002); o ácaro 

branco ou ácaro-da-goiabeira, Polyphagotarsonemus latus; o ácaro rajado, 

Tetranychus urticae e o ácaro vermelho, Panonychus ulmi que infestam as 

goiabeiras e videiras (HICKEL, 1998; PEREIRA & BORTOLI, 1998). 

Pássaros, ao sobrevoarem as plantações em busca de alimentos, 

também podem contaminar as culturas com penas ou excrementos, contendo 

parasitas, a exemplo do protozoário Toxoplasma gondii, que pode continuar ativo em 

alimentos com umidade semelhante à das fezes (JACKSON, 1991; BARBIERI, 

1992). 
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Tabela 1. Principais espécies de insetos considerados pragas nas culturas de 

acerola, goiaba e manga.* 

Fruteiras Insetos Nome comum 

 
Aceroleira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Aphis citridus Kirkaldy, 1907. 
  Ceratitis capitata Wied., 1824 
  Coccus hesperidum L., 1788. 
  Coccus viridis Green, 1889. 
  Crinocerus sanctus Fabr., 1775 
  Icerya purchasi Mask.,1879. 
  Pachycorisn torridus (Scopoli, 1772) 
  Quadraspidio perniciosus (Comst.,1881) 
  Trachyderes thoracicus (Oliv. 1790) 

 
 Pulgão 
 Mosca-do-mediterrâneo 
 Cochonilha-parda 
 Cochonilha verde 
 Percevejo 
 Pulgão-branco 
 Percevejo 
 Piolho-de-são-josé 
 Coleobroca 

Goiabeira   Anastrepha fraterculus (Wiedman, 1830)
  Anastrepha obliqua (Macq., 1835) 
  Conotrachelus psidii Marshall, 1922. 
  Ceratitis capitata (Wied., 1824) 
  Ceroplastes floridensis Comstock, 1881 
  Citheronia laocoon Cramer, 1777 
  Costalimaita ferruginea (Fabr., 1801) 
  Costalimaita ferruginea vulgata (Lafèvre   
  1885)  
  Homymenia clavigera (Herbst,1784) 
  Leptoglossus gonagra (Fabr., 1775) 
  Leptoglossus stigma (Herbst, 1784) 
  Mimallo amilia (Stoll-Cramer, 1780) 
  Pyrrhopyge charybdis  
  (Westwood e Hewitson,1852) 
  Timocratica palpalis (Zeller, 1877) 
  Trachyderes thoracicus (Oliv., 1790) 
  Triozoida sp 
 

 Mosca-das-frutas 
 Mosca-das-frutas 
 Gorgulho-da-goiaba 
 Mosca-do-mediterrâneo 
 Cochonilha 
 Lagarta 
 Besourinho-amarelo 
  
 Besouro-amarelo 
 Percevejo 
 Percevejo 
 Percevejo 
 Lagarta 
  
 Lagarta 
 Broca-das-mirtáceas 
 Coleobroca 
 Psilídeo 
 

Mangueira   Aetalion reticulatum (L, 1767) 
  Anastrepha fraterculus (Wied., 1830) 
  Anastrepha obliqua (Macquart, 1835) 
  Ceratitis capitata (Wied., 1824) 
  Chlorida festiva (L., 1758) 
  Hypocryphalus  mangiferae 
  (Stebbing,1914) 
  Megalopyge lanata (Stoll-Cramer, 1780) 
  Pinnaspis sp 
  Selenothrips rubrocinctus (Giard, 1901) 
  Sternocolaspis quatuordecimcostata  
  (Lefèvre,1877) 
  Trigona spinips (Fabr., 1793) 

 Cigarrinha-das-frutíferas 
 Mosca-das-frutas 
 Mosca-das-frutas 
 Mosca-do-mediterrâneo 
 Coleobroca 
 
 Broca-da-mangueira 
 Lagarta-de-fogo 
 Cochonilha-farinha 
 Tripes 
  
 Besouro-de-limeira 
 Abelha irapuá 
  

*Fonte: Braga Sobrinho et al.,1998; Pereira & Bortoli, 1998; Gallo et al., 2002. 
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No campo, pela ação de chuvas e/ou ventos fortes, areia, terra, corpos 

estranhos e pequenas pedras, podem ser encontrados aspergidos e/ou mesmo 

aderidos à casca, bem  como  no  interior de frutas e hortaliças e serem recolhidas 

com elas. A manipulação durante a colheita também pode contribuir para esta 

contaminação que constitui um dos maiores obstáculos à exportação (ANDREAS, 

2001). 

A literatura menciona ainda contaminações durante o transporte da 

matéria-prima nas indústrias, bem como na armazenagem, dentro de um fluxo de 

produção, dada à presença indevida dos contaminantes já referidos e/ou de outros 

tipos, nos veículos de transporte ou nas áreas de estocagem. Estas áreas oferecem 

um habitat ideal para as pragas, por atenderem suas necessidades (VAZQUEZ, 

1978a; GRAVANI, 1985). 

 Como outros insetos, as moscas, pertencentes à ordem Diptera, podem 

estar presentes em alimentos estocados, principalmente quando frutas suculentas e 

hortaliças são recebidas contaminadas com adultos, ovos ou larvas. A infestação 

pode ser disseminada através do estoque e instalações. Embora as moscas estejam 

mais comumente associadas a frutas excessivamente maduras e em decomposição, 

pequenas infestações oriundas do campo, escondidas em fendas das embalagens 

e/ou de frutas podem contaminar quantidades relativamente grandes que estejam 

estocadas no estabelecimento, criando sérias condições de insalubridade 

(EISENBERG, 1993). 

Segundo Olsen (1998), quarenta e sete espécies de moscas, 

categorizadas como “moscas de sujeira”, encontram-se associadas à condições 

sujas que poderiam permitir a expansão de patógenos causadores de doenças de 

origem alimentar. Deste total, vinte e uma representam uma ameaça potencial à 

saúde humana, como agentes causadores de miíases de origem alimentar, ou como 

portadores de enteropatogênicos como Escherichia coli, Salmonella, Shigella e 

outros patógenos que crescem em alimentos. 

Na ordem Blattodea, as baratas constituem sério problema em áreas das 

indústrias alimentícias pois, consomem qualquer tipo de alimento, íntegro ou 

deteriorado. Como frequentam ambientes sujos e poluídos, veiculam uma série de 

patógenos em suas patas e corpo, transmitindo-os, mecanicamente, aos alimentos 
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(GORHAM, 1993; BARBIERI, 1994). Esta praga, segundo Berton & Brown (1964), 

produz um alérgeno cuja ação permanece após uma hora a 100ºC.  

Doenças como leptospirose, tifo murino e peste bubônica, salmoneloses e 

outras podem também ser transmitidas por pragas veiculadas por urina e pulga de 

rato e fezes de pássaros, respectivamente.(CORREIA, 2000).  

Insetos, pássaros, roedores e outros animais em fábricas de alimentos 

são, portanto, indicadores de insalubridade. Um bom sistema de segurança aliado a 

um efetivo programa de higiene são de primordial importância para o controle das 

pragas nas unidades processadoras de alimentos. 

Morcegos, segundo Vazquez (1978d), embora sejam pestes menos 

comuns, podem causar problemas de contaminação em alimentos. Suas excretas 

são similares às de ratos, diferenciando-se, porém, pela presença quase completa 

de fragmentos de insetos (EISENBERG, 1993). 

Manipuladores, equipamentos e utensílios utilizados no processamento 

de frutas podem também constituir fontes de contaminação dos produtos. Os 

manipuladores de alimentos, ocasionalmente, podem transferir pêlos, cabelos e 

outras matérias estranhas do seu corpo para o alimento, pela não utilização de 

proteção adequada, como toucas, aventais e luvas. Por sua vez, equipamentos 

sujos ou indevidamente higienizados podem acumular resíduos orgânicos que 

favorecem o desenvolvimento de microrganismos, atraindo insetos que podem se 

incorporar aos alimentos, contaminando-os. 

Segundo Vazquez (1978b), equipamentos e utensílios antigos ou 

confeccionados com materiais inadequados liberam fragmentos ou descamações  

que são incorporados aos alimentos durante o processamento industrial. A operação 

ou manutenção incorreta e/ou deficiente dos equipamentos podem provocar 

desgastes de materiais e, consequentemente, a contaminação dos alimentos com 

partículas metálicas, óleos ou graxas lubrificantes.  

Estas considerações, associadas à constatação da dificuldade de 

produção de polpas de frutas isentas de matérias estranhas, justificam pesquisas 

para subsidiarem a redução dos problemas decorrentes dessas contaminações.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 
 

• Avaliar a qualidade de polpas congeladas de acerola, goiaba e manga, 

produzidas em Petrolina - PE e Juazeiro - BA, quanto à presença de sujidades. 

 

3.2 Específicos 
 

• Classificar os tipos de matérias estranhas e determinar suas freqüências nas 

polpas de acerola, goiaba e manga; 

• Estimar a qualidade da matéria prima utilizada na produção das referidas polpas; 

• Verificar a observância da legislação em vigor. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Material 
 

4.1.1 Amostra 

 

O material desta pesquisa foi constituído por polpas congeladas de 

acerola, goiaba e manga, envasadas em embalagens de 100g, produzidas por 

quatro unidades processadoras, denominadas A, B, C e D, instaladas nas cidades 

de Petrolina - PE e Juazeiro - BA. Para cada tipo de fruta/fabricante, foram 

amostrados três lotes, produzidos em diferentes datas, e por lote, cinco repetições. 

As amostras foram adquiridas nos locais de revenda (supermercados e lojas de 

representação) nas duas cidades e/ou diretamente no local de produção, no período 

de janeiro a julho de 2003, perfazendo um total de 180 unidades. 

 

4.1.2 Reagentes e soluções 

 

- Óleo de rícino 

- n heptano (com menos de 8% de tolueno) p.a. 

- Solução de glicerina em água 25% 

 

4.1.3 Equipamentos, utensílios e outros materiais 

 

- Papel de filtro (diâmetro 9cm) com linhas paralelas traçadas com grafite a 

uma distância de um centímetro entre si 

- Frasco armadilha de Wildman ( Wildman trap flasck) com capacidade de 

2L 

- Aparato para filtração a vácuo 

- Estereomicroscópio, marca PZO 

- Microscópio óptico, marca JOIF 

- Outras aparelhagens e utensílios de uso comum em laboratório 
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4.1.4 Local de realização das análises 

 

Os procedimentos analíticos foram realizados no Laboratório de 

Microscopia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina - CEFET 

Petrolina e no Laboratório de Entomologia da Embrapa Semi-Árido. 

 

4.1.5 Local de realização das fotomicrografias 

 

As fotomicrografias foram realizadas no Departamento de Entomologia da 

Faculdade de Agronomia de Juazeiro – Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e 

na Embrapa Semi-Árido. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Isolamento das sujidades 

 
O isolamento das sujidades do produto foi feito pelo método de 

flutuação para polpas de frutas segundo Kramer & Twigg (1970) conforme figura 1. 

 

4.2.2 Identificação e contagem das sujidades 

 

As matérias estranhas, recolhidas no papel de filtro utilizado na última 

etapa de isolamento das sujidades, foram reconhecidas e contadas com auxílio de 

um microscópio estereomicroscópico,  com o aumento de 30X e, quando necessário, 

ao microscópio óptico, com aumento de 400X.  

Os insetos, seus fragmentos, setas e ovos foram identificados de acordo 

com Kramer & Twigg (1970), Vazquez (1978c) e Borror (1988).  

Para a identificação dos ácaros, tomou-se como base Boese (1993). 

As bárbulas de penas foram retiradas do papel de filtro e montadas em 

lâminas de vidro, cobertas com lamínulas e, então, observadas no microscópio 

óptico, com base na medula, para diferenciar de pêlos de outros animais, conforme 

Kramer & Twigg (1970) e Olsen (1981).  
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Amostra   (1) 
 

 Descongelar   (2) 
 

Homogeneizar na própria embalagem   (3) 
 

Pesar 100g em béquer de 400mL   (4) 
 

Adicionar 100mL de água filtrada    
Homogeneizar   (5) 

 
Transferir para o frasco armadilha usando várias porções de 100mL de  

água filtrada   (6) 
 

Adicionar 35mL de óleo   (7) 
 

Agitar a amostra+óleo utilizando a haste do frasco armadilha. (2 min.)   (8)      
 

Preencher o frasco, vagarosamente, com água aquecida (55-70ºC)  
até quase o gargalo   (9)      

 
Deixar o frasco em repouso (± 10min.)    
Agitar, ocasionalmente, com cautela. 

Retirar bolhas de óleo da parede do frasco com auxílio da haste do 
 frasco armadilha.  (10) 

 
Quando o óleo parar de subir, adicionar água aquecida (55-70ºC) até  

quase o gargalo do frasco   (11) 
 

Levantar a haste, vagarosamente, até a camada inferior do óleo e, fechando    
firmemente a abertura   do frasco, transferir a fase oleosa para um béquer. 

Lavar o gargalo do frasco com água aquecida, transferindo as águas de  
lavagem para o béquer   (12) 

 
Adicionar 15mL de óleo ao frasco e repetir os passos   8 a 12   (13) 

 
DESCARTAR O CONTEÚDO DO FRASCO ARMADILHA   (14) 

 
Encher até cerca de ¾ do volume do frasco com água aquecida   (15) 

 
Transferir a mistura óleo-água coletada no béquer   (16) 

 
Separar novamente a fase oleosa transferindo-a para o béquer, usando para  

isso heptano nas lavagens finais   (17) 
 

Filtrar a vácuo em funil de bucner (com papel de filtro riscado)   (18) 
 

Remover o papel de filtro para uma placa de Petri umedecendo com  
soluçãode glicerina em água a 25%   (19) 

 
IDENTIFICAR/CONTAR   (20) 

 

 

 

Figura 1. Esquema analítico para isolamento das sujidades nas amostras de polpas 
de frutas 
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Sujidades com aspecto de bolor foram também transferidas para lâminas 

de vidro, cobertas com lamínulas e suas características confirmadas ao microscópio 

óptico com aumento de 400X, segundo Kramer & Twigg (1970). 

As matérias estranhas foram quantificadas e agrupadas nas categorias: 

insetos inteiros, fragmentos, larvas, setas e ovos de insetos, ácaros, bárbulas de 

penas e outras sujidades. Na categoria outras sujidades, incluíram-se aquelas 

matérias estranhas, com características diversas, que não se enquadravam nos 

demais grupos. 

 

4.2.3 Fotomicrografias 

 
De um modo geral, as sujidades foram fotografadas diretamente no papel 

de filtro, utilizando-se máquina fotográfica digital, adaptada ao estereomicroscópio, 

após ajuste do melhor aumento para cada estrutura fotomicrografada. 

Estruturas claras, como os ovos de insetos, foram transferidas para 

lâminas de fórmica fosca, com o objetivo de se obter um melhor contraste na 

fotografia. 

 

4.2.4 Análise estatística 

 

Os resultados totais de sujidades, obtidos pelo somatório das contagens 

das diversas categorias de matérias estranhas, detectadas nas polpas de frutas, 

foram avaliados por meio da Análise de Variância (ANOVA), utilizando-se o 

programa estatístico Sistema de Análise Estatística e Genética (SAEG, 2001). Para 

comparação entre as médias dos resultados, aplicou-se o Teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. Efetuou-se a transformação matemática (√x + ½) dos dados 

para atender aos pressupostos da ANOVA (ALBUQUERQUE, 1980; LEVIN, 1987) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 Matérias estranhas encontradas em polpas de acerola, goiaba e manga 
 

As amostras de polpas objeto desta pesquisa, encontravam-se envasadas 

em embalagens originais e íntegras, atendendo, portanto ao disposto na RDC 175 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2003). 

A Figura 2 permite uma avaliação global dos resultados obtidos nos 

ensaios analíticos, ao exibir a frequência das diversas categorias de matérias 

estranhas, detectadas em relação ao universo desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Percentagem de amostras de polpas de acerola, goiaba e manga com 

relação à incidência das diversas categorias de sujidades.  
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Torna-se evidente que, em 100% das amostras analisadas, foi encontrado 

algum tipo de matéria estranha, destacando-se, os fragmentos de insetos e outras 

sujidades, como categorias mais freqüentes (100%).  

Estes resultados concordam com Feitosa et al. (1997,1999) que relataram 

diferentes contaminantes em polpas de acerola, cajá e caju, entre os quais, dos 

totais de amostras analisadas, sobressaíram-se os fragmentos de insetos com 86,4 

e 82,3%, respectivamente. Também se assemelham aos estudos de Bastos et al. 

(1998) que revelaram a presença de fragmentos de insetos e insetos inteiros, além 

de outras sujidades, em 89% das amostras de polpa de acerola, 89% da amostras 

de cajá e 100% das amostras de polpa de caju.  

Fragmentos de insetos também têm sido apontados como a matéria 

estranha predominante em diferentes derivados de frutas como: sucos (SANTOS et 

al., 1990), geléias (CORREIA, 2000; DIEGUES et al., 2000) e doces em pasta e 

frutas em calda (CORREIA, 2000). 

Esta constatação torna-se preocupante diante do conhecimento do papel 

dos insetos, independentemente da fase de desenvolvimento, de estarem vivos ou 

mortos, inteiros ou fragmentos, como veiculadores de agentes contaminantes dos 

alimentos. 

A incidência de cada uma das matérias estranhas encontradas, por tipo de 

polpa processada, por diferentes agroindústrias, encontra-se discriminada nas 

Tabelas 2, 3 e 4.  
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Tabela 2. Incidência de sujidades por lote de polpas de acerola, processadas em 

quatro diferentes indústrias, situadas nas cidades de Petrolina - PE e Juazeiro - BA.  

___________________________________________________________________ 
                                Indústria 

 
Sujidades 

   (nº/100g)* 
 

Lote 
 A  B C D 

 
 

Fragmentos 
de 

insetos 

 
1 
2 
3 

 
27,0 ±  6,44 
23,0 ±  4,36 

140,0 ± 58,16 

 
177,2 ±  48,62 
135,8 ±  39,64 
225,5 ±  20,38 

 
522,6 ±  67,43** 
172,4 ±  12,90 
107,6 ±  13,22 

 
24,6 ±  5,08 
67,4 ±  4,28 
83,6 ± 12,74 

 
Insetos 
Inteiros 

 
1 
2 
3 

 
 1,2 ±  2,17 
 3,4 ±  7,06 
 6,8 ±  5,93 

 
5,2 ±  4,44 
2,4 ±  2,19 
1,2 ±  1,30 

 
0,6 ±  0,89 
0,2 ±  0,45 
0,4 ±  0,55 

 
0,4 ±  0,89 
7,8 ±  3,49 

10,8  ±  3,03**
 
 

Larvas 
 

 
1 
2 
3 

 
0,0 

0,2 ±  0,45 
0,2 ±  0,45 

 
0,2 ±  0,45 

0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

0,2 ±  0,45 

 
0,4 ±  0,89 

1,0 ±  1,22** 
0,2 ±  0,45 

 
 

Ovos 
 

 
1 
2 
3 

 
0,2 ±  0,45 

0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,2 ±  0,45 

0,6 ±  0,89** 
0,0 

 
 

Setas 
 

 
1 
2 
3 

 
0,0 
0,0 

1,0 ±  1,00 

 
0,2 ±  0,45 
0,2 ±  0,45 

2,2 ±  1,09** 

 
0,4 ±  0,89 

0,0 
 0,2 ±  0,45 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
 

Ácaros 
 

 
1 
2 
3 

 
0,8 ±  1,09 

3,4 ±  1,95** 
0,8 ±  1,09 

 
1,8 ±  1,30 
0,2 ±  0,45 
1,8 ±  1,64 

 
0,6 ±  0,55 
0,4 ±  0,55 
2,2 ±  1,48 

 
0,4 ±  0,89 
1,2 ±  1,64 
1,0 ±  1,22 

 
Bárbulas 

de 
penas 

 
1 
2 
3 

 
0,4 ± 0,89 

0,0 
0,0 

 
0,8 ±  1,09 
0,2 ±  0,45 
0,4 ±  0,89 

 
1,0 ±  1,00** 
0,8 ±  0,84 
0,8 ±  0,84 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
Outras 

sujidades 

 
1 
2 
3 

 
1,0 ±  1,00 
2,8 ±  1,92 
0,8 ±  1,09 

 
1,0 ±  2,00 
1,0 ±  1,22 
1,6 ±  1,52 

 
0,4 ±  0,55 
1,0 ±  0,84 
1,2 ±  1,79 

 
1,0 ±  0,71 
1,6 ±  1,14 
1,0 ±  1,73 

 
Sujidades 

Totais 
 
 
 

 
1 
2 
3 

 
31,0 ±  9,47 
29,4 ±  4,56 

149,6 ± 56,93 

 
187,2 ±  51,08 
139,8 ±  42,23 
232,4 ±  20,48 

 
525,6 ±  67,68**  

74,6 ±  12,66 
 112,6 ±  14,29 

 
27,0 ±  5,05 
79,6 ±  5,03 

96,2 ±  13,05 
 

 
* Média de cinco repetições ± desvio padrão.  ** Incidência máxima registrada entre os tipos de 
polpas. 
 
 



        28

Tabela 3. Incidência de sujidades por lotes de polpas de goiaba, processadas em 

quatro indústrias, situadas nas cidades de Petrolina - PE e Juazeiro - BA.  
__________________________________________________________________ 
                                                                                    Indústria 
 

Sujidades 
(nº/100g)* 

 
Lote 

A B C D 
 

 
Fragmentos 

de 
Insetos 

 
     1 

2 
3 

 
2,2 ± 1,30 
3,2 ± 1,92 
4,2 ± 2,39 

 
   13,6 ±  141,60
285,4 ± 158,42 
198,0 ±  54,86 

 
196,4 ± 34,91 
  37,0 ± 17,99 
121,6 ± 44,65 

 
14,6 ± 4,77 
14,8 ± 7,56 
  6,8 ± 2,77 

 
Insetos 
inteiros 

 

 
1 
2 
3 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,2 ± 0,45 

0,0 
0,0 

 
 

Larvas 
 

 
1 
2 
3 

 
0,4 ± 0,55 
0,2 ± 0,45 

0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 

0,4 ± 0,89 
0,0 

 
 

Ovos 
 

 
1 
2 
3 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 

0,2 ± 0,45 
0,0 

 
0,2 ± 0,45 
0,4 ± 0,55 

0,0 
 
 

Setas 
 

 
1 
2 
3 

 
0,0 

0,4 ± 0,55 
0,0 

 
0,0 
0,0 

0,2 ± 0,45 

 
0,4 ± 0,55 

0,0 
1,8 ± 2,05 

 
0,0 
0,0 

0,2 ± 0,40 
 
 

Ácaros 
 

 
1 
2 
3 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
Bárbulas 

de 
penas 

 
1 
2 
3 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
Outras 

Sujidades 
 

 
1 
2 
3 

 
2,0 ± 1,58 
1,4 ± 1,14 
1,0 ± 1,00 

 
  3,8 ± 2,17** 

2,8 ± 1,92 
1,6 ± 1,34 

 
2,6 ± 0,55 
1,8 ± 1,48 
1,8 ± 0,84 

 
1,8 ± 1,30 
1,6 ± 1,34 
1,4 ± 1,67 

 
Sujidades 

Totais 
 

 
1 
2 
3 

 
4,6 ± 2,07 
5,2 ± 2,49 
5,2 ± 2,86 

 
417,4 ± 141,63 
289,4 ± 159,44 
199,8 ± 54,37 

 
199,4 ± 34,76 

9,2 ± 17,82 
125,2 ± 56,89 

 
16,8 ± 6,02 
17,2 ± 6,46 
  8,4 ± 3,78 

  
 
*Média de cinco repetições ± desvio padrão. ** Incidência máxima registrada entre os tipos de polpas. 
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Tabela 4. Incidência de sujidades por lotes de polpas de manga, processadas em 

quatro diferentes indústrias, situadas nas cidades de Petrolina - PE e Juazeiro - BA.   
_________________________________________________________________________ 
                                                                                        Indústria 
 

Sujidades 
(nº/100g)* 

 
Lote 

A B C D 
 

 
Fragmentos  

de 
insetos 

 

 
1 
2 
3 

 
0,2 ± 0,45 
1,0 ± 1,00 
0,4 ± 0,55 

 
2,6 ± 1,95 
1,8 ± 1,67 
2,0 ± 1,73 

 
1,6 ± 1,14 
1,8 ± 0,45 
2,0 ± 0,71 

 
1,2 ± 1,09 
2,2 ± 1,92 
1,6 ± 1,14 

 
Insetos 
inteiros 

 

 
1 
2 
3 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 

0,6 ± 1,34 
0,0 

 
0,4 ± 0,89 

0,0 
0,2 ± 0,45 

 
 

Larvas 
 

 
1 
2 
3 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
 

Ovos 
 

 
1 
2 
3 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
 

Setas 
 

 
1 
2 
3 

 
0,0 

0,8 ± 1,30 
0,4 ± 0,55 

 
0,0 
0,0 

0,4 ± 0,55 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 

0,4 ± 0,89 
0,6 ± 1,34 

 
 

Ácaros 
 

 
1 
2 
3 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
Bárbulas 

de 
penas 

 

 
1 
2 
3 

 
0,0 

0,2 ± 0,45 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
Outras 

Sujidades 
 

 
1 
2 
3 

 
1,8 ± 0,84 
1,8 ± 0,84 
0,4 ± 0,89 

 
1,6 ± 1,14 
2,8 ± 3,35 
2,8 ± 1,64 

 
2,2 ± 1,30 
1,0 ± 1,41 
1,8 ± 1,30 

 
2,0 ± 1,41 
1,0 ± 0,71 
2,0 ± 1,41 

 
Sujidades 

totais 
 
 

 
1 
2 
3 

 
2,4 ± 1,14 
3,8 ± 1,64 
1,2 ± 0,48 

 
4,0 ± 2,91 
4,2 ± 4,27 
5,2 ± 2,86 

 
3,8 ± 1,92 
3,4 ± 2,51 
3,8 ± 1,48 

 
3,2 ± 0,45 
3,6 ± 2,61 
4,4 ± 2,70 

 
 

 
* Média de cinco repetições ± desvio padrão.   
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Um considerável número de fragmentos de insetos foi detectado em 

polpas de acerola e goiaba, principalmente, naquelas produzidas pelas unidades 

processadoras B e C (Tabela 3). A maioria destes fragmentos, quando presentes em 

polpas de goiaba, consistiram de pernas e antenas com características semelhantes 

(Figura 3A), indicando que foram originados de uma mesma espécie de inseto, 

diferentemente dos tipos registrados em polpas de acerola que consistiram de 

pernas, fragmentos de corpo e cutícula de insetos (Figuras 3B a 3D), atribuindo-se 

pertencerem a duas espécies distintas. Estas observações foram evidenciadas, 

inclusive, quando as polpas foram provenientes de fábricas diferentes. 

 

 

 
 

 
Figura 3. Tipos de fragmentos  de   insetos   encontrados,   com  maior  freqüência:  

A - pernas e antenas (60X) em polpas de goiaba; B - perna (60X), C - cutícula (35X) 

e D - corpo (45X), em polpas de acerola. 
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Além dos fragmentos de insetos, foi detectada, em todas as amostras, em 

completo desacordo com a legislação, uma miscelânea de matérias estranhas tais 

como: fragmentos de metal (Figura 4A), madeira, plástico (Figura 4B), tinta, folhas, 

galhos; fios (Figura 4C); material esponjoso; grãos de areia; partículas carbonizadas; 

etc. categorizadas como outras sujidades. Encontraram-se também em duas 

amostras (uma de polpa de acerola e uma de manga), processadas pela mesma 

unidade processadora, estruturas com aspecto gelatinoso que, ao serem 

observadas ao microscópio óptico, apresentaram a existência de hifas de bolores, 

permitindo, pela dimensão, integridade e aparência destes elementos, inferir-se 

serem oriundas de equipamentos que sofreram limpeza deficiente. 

 

 

  
Figura 4. Matérias estranhas, categorizadas como outras sujidades, presentes em 

polpas de acerola, goiaba e manga: A - fragmento de metal (55X), B - fragmentos de 

plásticos coloridos (35X) e C - fio têxtil (45X). 
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Quanto aos demais parâmetros avaliados, os insetos inteiros foram 

constatados em todos os tipos de polpas em 44%, das amostras (Figura 2) com um 

limite mínimo de 0,0 (Tabelas 2 a 4) e máximo de 10,8 insetos inteiros/100g de polpa 

(Tabela 2). 

Dentre as amostras de polpas de goiaba analisadas, apenas um inseto 

inteiro foi detectado (Figura 5A). Os insetos encontrados em polpas de manga foram 

semelhantes entre si (Figura 5B), enquanto aqueles presentes nas polpas de acerola 

pertencem a duas espécies conforme registros fotomicrográficos (Figuras 5C e 5D). 

Esta constatação confirma os achados anteriormente citados em relação aos 

fragmentos de insetos, neste tipo de polpa. 

 
 

 

 
 

Figura 5. Insetos inteiros detectados: A - em polpas de goiaba (60X), B - em polpas 

de manga (120X), C e D - em polpas de acerola, (35X) e (45X) respectivamente. 
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Os insetos acarretam numerosos danos aos frutos, tais como perfurações, 

escavações de galerias ou outras lesões, que facilitam a invasão de bactérias e 

fungos, culminando com a deterioração dos mesmos. 

Com relação à presença de larvas (Figura 6), foi detectada em 27,8% das 

amostras (Figura 2), em quantidades que variaram de 0,0 a 0,6 unidades/100g em 

polpas de acerola e goiaba (Tabelas 2 e 3). Ao analisá-las, constatou-se serem 

oriundas de diferentes espécies, conforme observado no caso dos insetos. 
 

 

 
 

Figura 6. Larva (60X) encontrada em polpas de acerola e goiaba. 

 

Ovos de insetos (Figura 7) foi o tipo de sujidade que ocorreu em menor 

percentual (16,7%) de amostras (Figura 2) e em níveis relativamente baixos, 

variando, por lote, de 0,0 a 0,6 em média em polpas de acerola e manga (Tabelas 2 

e 4). 

 

 
 

Figura 7. Ovo de inseto (45X) presente em polpas de acerola e manga. 

 



        34

No que concerne às setas de insetos, foram encontradas em todos os 

tipos de polpas estudadas, em 41,7% da totalidade das amostras (Figura 2), embora 

com nível de incidência relativamente baixo (0,0 a 1,0 unidades/100g), com exceção 

de uma amostra de polpa de acerola que apresentou 2,2/100g (Tabela 2). 

Em relação aos ácaros, embora não tenham sido detectados nas polpas 

de goiaba e manga, foram encontrados em todas as amostras de polpas de acerola 

(0,2 a 3,4 unidades/g) (Tabela 2). 

A presença de ácaros também foi referida por Correia (2000) em 

derivados de frutas como geléias de amora, framboesa, morango e uva; e em doces 

em pasta do tipo bananada, goiabada e marmelada. 

Em se tratando da determinação de bárbulas de penas (Figura 8), com 

exceção das polpas de goiaba, foram observadas em 22,2% das amostras (Figura 

2), principalmente nas de acerola, em quantidades que variaram de 0,0 a 0,8 

unidades/100g de amostra (Tabelas 2 e 4). Embora em quantidades menores que 

um, a presença destas sujidades constitui um sério problema de contaminação, uma 

vez que podem ser carreadores de parasitos (piolhos e ácaros) bem como de 

microrganismos contaminantes. 

 
 

 
 

Figura 8. Bárbula de penas (60X) encontrada em polpas de acerola e manga. 

 

5.2 Nível de qualidade higiênico-sanitário das polpas de acerola, goiaba e 
manga 
 

Ao analisar os tipos de polpas de forma isolada, verificou-se a existência 

de diferenças significativas entre as mesmas. Os dados da Tabela 5 demonstram 
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que o nível de matérias estranhas foi apresentado em ordem decrescente pelas 

polpas de acerola, de goiaba e de manga. 
 

Tabela 5. Média das sujidades presentes por tipo de polpa nas indústrias A, B, C e 

D. 
 

              Tipo de polpa             Sujidade total 
           (nº/100g) 

                   Acerola             148,7 a 

                   Goiaba              110,6 b 

                   Manga                  3,6 c 

 

Estas evidências constituem um indicador da precariedade das condições 

sanitárias das matérias-primas utilizadas na elaboração desses produtos. 

 Verifica-se que o nível de qualidade higiênica apresentado pelos três 

tipos de polpas é inversamente proporcional ao tamanho dos frutos. Esta relação 

pode ter exercido influência ao longo das várias etapas de processamento, 

principalmente quanto à seleção, inspeção e escolha da matéria-prima, que visam 

tanto a remoção de peças ou pedaços defeituosos, como a retirada de matérias 

estranhas que não são eliminadas pelas operações convencionais para eliminação 

de resíduos como a lavagem. Além disso, deve-se considerar o grau de resistência e 

perecibilidade que são peculiares a cada fruto: a acerola, fruto de polpa e pele 

delicadas tornam-na mais susceptível a danos mecânicos que expõem a sua parte 

interna, facilitando a penetração e/ou aderência de matérias estranhas diversas, de 

tal forma que dificulta a sua remoção. Neste contexto, a manga, por apresentar uma 

pele mais rija e com maior espessura e resistência em relação às demais é menos 

susceptível à infestação e suas conseqüências.  

Quanto aos estabelecimentos processadores das polpas (Tabela 6), 

constata-se que as indústrias A e D não diferiram entre si, com relação à incidência 

de matérias estranhas detectadas nos seus produtos. Ambas, no entanto, diferiram 

das indústrias B e C. Entre estas, a indústria B apresentou o mais elevado nível de 

contaminação. Estes resultados demonstram falhas ou ausência de programas de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) nesses estabelecimentos. 
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Tabela 6. Média das sujidades presentes nas polpas de acerola, goiaba e manga 

por indústria. 

                     Fábrica Sujidade total 
(nº/100g) 

                           A 25,8 c 

                           B 164,4 a 

                           C 132,0 b 

                           D   28,5 c 
Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 

Estas diferenças se tornam mais evidentes ao se estabelecer comparação 

entre o nível de sujidades dos três tipos de polpas processadas pelas referidas  

indústrias (Tabela 7). Verifica-se que as polpas de goiaba e manga não diferiram 

quanto à qualidade higiênica, quando processadas pelas indústrias A e D e que 

ambas apresentaram qualidade superior às polpas de acerola. Embora as polpas de 

manga tenham apresentando ainda, menores índices de contaminação nas 

indústrias B e C, as polpas de goiaba apresentaram elevados níveis de sujidades, 

superando inclusive as de acerola no caso da indústria B, demonstração inequívoca 

de falhas no Controle de Qualidade da matéria-prima que segundo aplicação do 

Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) constitui um 

ponto crítico de controle no processamento de polpas. Estas matérias-primas 

encontram-se sujeitas a perigos físicos, químicos e microbiológicos que devem ser 

eliminados vez que a tecnologia adotada no seu processamento não prevê a 

aplicação de tratamentos térmicos tampouco de aditivos que minimizem os perigos.  
 

Tabela 7. Média das sujidades presentes por tipo de polpa em cada indústria. 

Sujidades 
                                                      nº/100g 

Indústria 

 
 

Tipo de polpa 
    A B C D 
 

Acerola 

Goiaba 

Manga 

 

68,9 a 

  5,0 b 

  2,5 b 

 

186,5 b 

 302,2 a 

     4,5 c 

 

270,9 a 

121,3 b 

     3,7 c 

 

67,6 a 

14,1 b 

  3,7 b   
Médias seguidas de mesma letra na vertical não diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
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Os níveis inferiores de sujidades apresentados pelos três tipos de polpas 

nas indústrias A e D, bem como a inexistência de diferença significativa entre as 

polpas de goiaba e manga nos referidos estabelecimentos, demonstram que é 

possível a minimização da incidência de matérias estranhas nestes produtos.  

Ao confrontar os resultados obtidos com o Regulamento Técnico Geral 

para fixação do padrão de Identidade e Qualidade para polpas de frutas, em vigor, 

que exige ausência de terra, sujidades, parasitos, fragmentos de insetos e pedaços 

das partes não comestíveis da fruta e da planta (Brasil, 2000) e, com a Resolução - 

RDC 175 - Regulamento Técnico de Avaliação de Matérias Macroscópicas e 

Microscópicas Prejudiciais à Saúde Humana em Alimentos Embalados (Brasil, 

2003), constata-se que as polpas de frutas analisadas, neste trabalho, não atendem 

ao disposto nas mesmas. Neste contexto, os DALs, estabelecidos pela FDA, se 

coadunam melhor com a realidade brasileira, ao reconhecerem a impossibilidade de 

produzir alimentos isentos de sujidades, tornando patente a necessidade de 

mudança na legislação nacional de forma a torná-la exeqüível. Estudos sobre  

detecção de matérias estranhas em polpas de frutas podem contribuir oferecendo 

subsídios para atualização da legislação aos órgãos governamentais incubidos da 

elaboração da mesma. 

Esta pesquisa evidencia ainda a necessidade de uma ação fiscalizadora 

mais intensa junto aos estabelecimentos processadores de polpas de frutas, por 

parte dos órgãos responsáveis pelo controle de qualidade de alimentos, para exigir a 

implantação das Boas Práticas de Fabricação e Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controle, ferramentas básicas em um moderno sistema de gestão de qualidade 

nas indústrias alimentícias, direcionando, dessa forma, estes estabelecimentos à 

implementação da responsabilidade e comprometimento com a segurança e 

qualidade dos seus produtos. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos nas condições em que foi realizada esta pesquisa 

permitem concluir que: 

 

• As polpas de acerola, goiaba e manga, objeto deste estudo, encontram-se em 

desacordo com a legislação em vigor, quanto à presença de matérias estranhas. 

• Das diversas matérias estranhas prejudiciais à saúde humana, identificadas, 

destacam-se quanto ao aspecto quantitativo, os fragmentos de insetos. 

• Os elevados níveis de contaminação das amostras de polpa de acerola e goiaba 

atestam a má qualidade da matéria-prima utilizada na sua produção. 

• A quantidade de sujidades é influenciada pelas condições de processamento das 

unidades processadoras A, B, C e D. 
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