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Mas é claro que o sol 
Vai voltar amanhã 
Mais uma vez, eu sei 
Escuridão já vi pior 
De endoidecer gente sã 
Espera que o sol já vem 
Tem gente que está do mesmo lado que você 
Mas deveria estar do lado de lá 
Tem gente que machuca os outros 
Tem gente que não sabe amar 
Tem gente enganando a gente 
Veja nossa vida como está 
Mas eu sei que um dia a gente aprende 
Se você quiser alguém em quem confiar 
Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcança 
Mas é claro que o sol... 
Nunca deixe que lhe digam 
Que não vale a pena 
Acreditar no sonho que se tem 
Ou que seus planos nunca vão dar certo 
Ou que você nunca vai ser alguém 
Tem gente que machuca os outros 
Tem gente que não sabe amar 
Mas eu sei que um dia a gente aprende 
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RESUMO 
 
 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma planta nativa da região Amazônica no 
qual se extrai o “vinho de açaí”, produto que tem despertando interesse por seu 
potencial energético, especialmente por praticantes de atividade física. A fim de 
avaliar a qualidade nutricional e microbiológica, foram analisadas sete marcas de 
polpas de açaí comercializadas na Região Metropolitana do Recife, bem como do 
fruto do açaizeiro (epicarpo e mesocarpo) e a determinação da composição dos 
ácidos graxos do fruto por cromatografia gasosa. Os procedimentos analíticos 
padronizados e validados foram baseados no AOAC, Adolfo Lutz e Folch, Less, 
Stanley (1957).Dentre as polpas comercializadas na Região Metropolitana do 
Recife, três foram classificadas como açaí tipo médio e quatro em açaí tipo fino, 
de acordo com a Legislação vigente. Dentre as polpas comercializadas na Região 
Metropolitana do Recife, três foram classificadas como açaí tipo médio e quatro 
em açaí tipo fino, de acordo com a Legislação vigente. Quanto aos valores 
médios, as polpas apresentaram os valores: umidade (87.56g%); proteína 
(1,33g%); lipídeos (5,65g%); carboidratos (5,03g%); cinzas (0.42g%); cálcio 
(57,0mg%); ferro (0.73mg%); VCT (76,32kcal/100g); acidez (3,77mEq/100mL); pH 
(4.88); ºBrix (4,34); ºBrix/acidez (1,15) para açaí tipo médio e umidade (90,49g%); 
proteína (0,80g%); lipídeos (4,10g%); carboidratos (4,35g%); cinzas (0.29g%); 
cálcio (57,47mg%); ferro (0.59mg%); VCT (57,19kcal/100g); acidez 
(3.85mEq/100mL); pH (4.42); ºBrix (4,17); ºBrix/acidez (1,58) para açaí tipo fino. 
Houve diferença significativa (p<0.05) entre todos os parâmetros analisados para 
açaí tipo fino. A observação da amplitude de faixa destes valores, permite concluir 
pela existência de uma variabilidade grande na tecnologia empregada pelos 
diversos fabricantes. No entanto, todas as amostras de polpas estavam em 
conformidade aos padrões físico-químicos e microbiológico estabelecidos pela 
legislação vigente. Os resultados analíticos físico-químicos do fruto do açaizeiro 
revelaram as seguintes médias; umidade (40.79g%); proteína (3.97g%); lipídeos 
(17.36g%); carboidratos (36.15g%); cinzas (1.73g%); cálcio (235.9mg%); ferro 
(2.06mg%); sódio (15.46mg%); VCT (316.72 Kcal) e VD (11%). A análise 
cromatográfica identificou a presença dos ácidos graxos palmítico (18.6 a 20.41); 
palmitoléico (2.71 a 3.1); esteárico (1.31 a 1.91); oléico (67.71 a 69.13); linoléico 
(5.93 a 6.56) e linolênico (0.80 a 1.95). Obtendo-se a predominância de mais de 
70% dos ácidos graxos insaturados. Concluindo-se que a composição dos ácidos 
graxos da fração lipídica do açaí apresenta semelhança ao azeite de oliva, 
sugerindo sua utilização em escala industrial. 
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ABSTRACT 
 
 
The açaizeiro (Euterpe oleracea Mart) is an amazonic native plant from wich is 
obtained the açaí wine, product appreciated due to its energetic content, 
especially by sportsmen. In order to evaluate their nutritional and hygienic quality, 
samples from seven trademarks of açaí pulp commercialized in Recife’s 
Metropolitan Region and samples of açai fruit were analyzed. The fatty acids 
content of açaí fruit edible portion was determined by gas chromatography. 
According to the results, three of the seven pulp trademarks, which were analyzed, 
could be classified as medium açai pulp, and four as thin açai pulp according to 
Brazilian legal standards. The average data for pulp composition were humidity 
(87.56%), protein (1.33g%), lipids (5.65g%), carbohydrates (5.03g%), ashes 
(0.42g%), calcium (57.0mg%), iron (0.73mg%) Total energy content (76.32 
Kcal/100g), acidity (3.77mEq/100mL), pH (4.88), 0Brix (4.34), Brix/acidity (1,15), 
for medium açai. For thin açai, the data were humidity (90.49g%), protein 
(0.80g%), lipids (4.10g%), carbohydrates (4.35g%), ashes (0.29g%), calcium 
(57.47mg%), iron (0.59mg%), total energy content (57.19Kcal/100g), acidity 
(3.85mEq/100mL), pH (4.42), 0Brix (4.17) Brix/acidity (1.58). Thin açai presented 
significant difference  (p<0.05) for all parameters. These data show that there is 
great variability in technology for pulp obtaining among industries. Despite 
presenting variability all products were in compliance with legal standards for 
physical chemicals and microbiologic parameters. The average data for chemical 
composition of açaí fruit were humidity (40.79g%), protein (3.97%), lipids 
(17.36%), carbohydrate (36.15g%) ash (1.73%), calcium (235.9 mg%), iron 
(2.06mg%), sodium (15.46mg%); energy content (316.72 Kcal/100g) and VD 
(11%) The chromatographic analysis identified the presence of palmitic acid (18,6 
to 20,41), palmitoleic acid ( 2,71 to 3,1), stearic acid ( 1,31 to 1,91), oleic acid 
(67,71 to 69,13), linoleic acid (5,93 to 6,56) and linolenic acid (0,80 to 1.95). The 
polinsaturated acids were predominant at 70% level. Due to the data presented, 
the açai fruit can be considered as nutritionally satisfactory and similar to olive oil, 
recommending its use in industrial scale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado consumidor tem apresentado uma crescente demanda por 

produtos naturais tendo em vista suas características organolépticas e valor nutritivo, 

como fonte de substâncias biologicamente ativas que ajudam a manter a saúde e o 

bem - estar, reduzindo riscos de doenças cardíacas e preocupações com níveis 

elevados de colesterol LDL. Outro aspecto importante tem sido a tendência 

ascendente do uso de produtos “diet” e “light” na alimentação geral, tanto por 

portadores de patologias específicas quanto por consumidores em busca de uma 

vida mais saudável. 

A conversão de frutas em sucos, polpas e outros produtos vem adquirindo 

crescente interesse mercadológico, sendo a indústria de bebidas a sua grande 

beneficiária, logo, o aproveitamento desse imenso potencial de fruteiras nativas vem 

se estabelecendo nas diversas regiões do país, possibilitando melhores e mais 

indicadas condições de processamento para a obtenção, de sucos prontos para 

consumo, geléias, bombons, licores, doces, que colocará o Brasil em posição de 

destaque na produção de frutas no mercado internacional (NAKASU e GENÚ, 2002). 

O agronegócio do suco de açaí no estado do Pará tem apresentado resultados 

significativos, alcançando índice de rendimento de 35.596 t de frutos colhidos e 

29.596 t vendidos (MORAES et al., 2003). 

O açaizeiro é uma espécie frutífera de grande importância sócio-econômica e 

alimentar para a Amazônia, passando de um fruto de açaí naturalmente extraído 

para outro mais nobre e mais rentável, se constituindo fonte de renda para a família 

de agricultores, gerando renda familiar para 25 mil empregados no comércio 

(MORAES et al., 2003),  devido a possibilidade de aproveitamento integral dessa 

matéria-prima (raiz, estipe, inflorescência, fruto e folhas).  

Para o cultivo de açaí atingir níveis de produtividade mais elevados é 

necessário uma maior umidade no solo, tendo assim este fruto encontrado ambiente 

favorável em grande parte na região do Delta Amazônico (ecossistema de várzea), 
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passando a ser uma espécie característica com a produção inicialmente dirigida para 

o consumo local, marcando fortemente os costumes, já que a fruta é um dos 

símbolos da culinária paraense. 

A polpa congelada de açaí começou a ser comercializada em várias regiões 

do Brasil a partir da década de 90. No Rio de Janeiro, o açaí é consumido 

freqüentemente misturado com xarope de guaraná e outras frutas, como banana, 

laranja, acerola, mamão (GUIMARÃES, 1998). 

A polpa concentrada de açaí (açaí grosso ou especial, com teor de sólidos 

totais superior a 14%), é considerada um alimento de alto valor energético, atribuído 

ao teor de lipídeos em elevadas concentrações, alcançando grande aceitação no 

mercado regional, sendo procurada por uma parcela expressiva de esportistas e 

freqüentadores de academias de fisicultura em  busca de alimentos saudáveis e de 

seus propalados efeitos energéticos. A polpa também é rica em minerais e 

flavonóides, destacando-se dentre estes as antocianinas, pigmentos responsáveis 

por sua cor violácea, de eficácia comprovada no combate ao colesterol, por 

neutralizarem os radicais livres, podendo reduzir os riscos de câncer (ALIMENTOS 

FUNCIONAIS, 2000).  

Os dados disponíveis na literatura científica referente à composição tanto da 

porção comestível (mesocarpo + endocarpo) quanto da polpa de açaí industrializada, 

no entanto, são discrepantes. (OLIVEIRA, CARVALHO e NASCIMENTO, 2000). De 

acordo com Chaves e Pecknick (1948), citado por Calvazarra (1972), o teor de 

lipídios da polpa do açaí é de 7.6g% enquanto que segundo Caroline (1999) citada 

por Oliveira, Carvalho e Nascimento (2000) o teor de lipídios da polpa proveniente do 

Pará é de 62,4 g/L (6,24g%), e a polpa oriunda do Maranhão apresenta um teor de 

40,7 g/l  (4,07g%). O mesmo acontece em relação ao teor de glucídios, reportado 

como 1,0% pelos primeiros autores, diferindo, portanto de Caroline (1999) citada por 

Oliveira, Carvalho e Nascimento (2000) que detectou 3,8 g/L (0,38g%) e 4,8 g/L 

(0,48g%) para polpas provenientes do Pará e Maranhão. 

Quanto ao valor calórico, a literatura revela teores discordantes, tais como: 

77.4 kcal; 93.3 kcal; 182.40 kcal por Chaves e Pecknick (1948) citado por Calzavara 
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(1972), Yuyama et al. (2002b) e por Franco (1996), respectivamente. Essas 

discrepâncias podem ser explicadas tanto pela variabilidade genética do fruto 

Caroline (1999) citada por Oliveira, Carvalho e Nascimento (2000), quanto pela 

variação no teor de água utilizada para a extração da polpa, pois o que se denomina 

polpa de açaí é, na verdade, a mistura constituída da parte comestível dos frutos e a 

água adicionada durante o processamento. 

A existência comprovada de diferenças quanto à composição química do fruto 

do açaizeiro encontradas em literatura, justifica o aprofundamento de estudos 

científicos sobre o assunto. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Avaliar a qualidade de polpas do açaí comercializadas na Região 

Metropolitana do Recife.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar o valor nutricional da porção comestível do fruto do 

açaizeiro; 

• Avaliar os parâmetros de qualidade de polpas com base na legislação 

em vigor; 

• Determinar a composição dos ácidos graxos da fração lipídica do fruto 

do açaí. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Aspectos Gerais 

O açaí (Euterpe olearacea Mart) é considerado como um importante membro 

da flora nativa devido à diversidade de produtos obtidos a partir do fruto, 

principalmente da polpa. São 200 gêneros e cerca de 2600 espécies que constituem 

a família Arecaceae, distribuídos com predominância nas regiões tropicais e 

subtropicais (JONES,1995). 

O açaí tem grande participação na vegetação de igarapés, terrenos de 

baixada e de áreas alagadas, aparecendo naturalmente no estuário Amazônico, 

Maranhão, Baixo Amazonas, Tocantins e Amapá, é encontrada quase que 

exclusivamente, no estágio plântula e juvenil (AGUIAR e MENDONÇA, 2000). 

O consumo do açaí fora do país ainda é pequeno, cerca de mil toneladas/mês, 

se comparado com as 25 mil toneladas que o paraense consome no mesmo período. 

Por outro lado, destaca-se a importância que o produto vem exercendo na economia 

dos estados (Pará e Amapá), o que corresponde a R$ 40 milhões (SILVA, 2002). 

 

 

Figura 1: Fruto do açaizeiro 

 

3.2. Variedades e Híbridos 

O açaizeiro apresenta duas variedades de açaí, que podem ser diferenciadas 

pela coloração e característica do fruto quando maduro: 
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O açaí roxo possui frutos roxo violeta, polpa brilhante e escura, que representa 

quase 99 % do volume da comercialização, sendo bastante procurado para a 

produção do tradicional “vinho” - termo utilizado na região amazônica para o suco de 

açaí - e na produção de picolés e sorvetes destinado ao consumo diário pela 

população do Amazonas. 

O “açaí branco” possui frutos e polpa verde-escura brilhante, produzindo suco 

de coloração creme-claro. Esta é a diferença marcante entre os dois tipos 

mencionados. Outras variedades de açaizeiros ocorrem, porém são pouco comuns 

(CALZAVARA, 1988, CAVALCANTE, 1991, NOGUEIRA et al., 1995). 

 

3.3. Classificação botânica 

Cronquist (1981) classificou o açaizeiro da seguinte maneira: 

Divisão: Magnoliophyta; Classe: Liliopsida; Subclasse: Arecidae; Ordem: 

Arecales; Família: Arecaceae; Subfamília: Arecoidae; Gênero: Euterpe; Espécie: 

Euterpe oleracea Mart. 

Outras espécies botânicas recebem a denominação vulgar de AÇAÍ, por 

apresentar palmeiras semelhantes, distribuídas pelo território nacional, são eles:  

Açaí – caatinga (Euterpe controversa, Barb. Rodr. Euterpe caatinga wall. var. 

aurentiacea Drude) – sua polpa pode ser beneficiada. 

Açaí – chumbo  (Euterpe molíssima, Barb. Rodr., Euterpe caatinga Spruce) - 

tem estipes delgados e isolados, aproveitados para exportação do palmito. 

Açaí – pardo (Euterpe badiocarpa, (Barb. Rodr.), comum nas florestas 

próximas de Manaus, é considerado o maior dos açaís, conferindo sabor agradável 

quando convertidos em sucos (GOMES, 1972). 
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3.4. Sinonímia 

A terminologia açaí tem origem tupi-yá-cá, significando fruto que chora, talvez 

por fluir lentamente em forma de grandes gotas durante a maceração da polpa da 

fruta, quer seja extraída manualmente quer por despolpamento mecânico. (SOARES, 

citado por BRAGA ,1976). 

O açaí apresenta denominações diversas de acordo com a área de 

extrativismo destacando os seguintes nomes “palmiteiro”, “piná” e “tukaney” pelos 

índios Curuaés; “açaí’,”açaí do Pará”, “açaí de touceira”, “açaí de baixo Amazonas” e 

“açaizeiro” na região Norte; “Juçara” no Maranhão e Goiás. 

Em outros países, nas áreas de ocorrência natural, destacam-se as seguintes 

denominações: “chapil”, “murrapo” “noidi”, “maqueque” e “palmicha” na Colômbia; 

“bambil” e “palmicha” no Equador “manicola palm” na Guiana; “assai”, “pinot” e 

“wassaie” na Guiana Francesa; “manac” em Trinidade; “manaca”, “morroque” e 

“uassi” na Venezuela; “baoenpina”, “manaka” “wapoe”, “wapa” no Suriname, “euterpe 

palm” nos Estados Unidos (ROOSMALEN,1985; CAVALCANTE, 1991; 

HENDERSON e GALEANO, 1996; KHAN,1997; FREIRE, SOUZA; 

MENDONÇA,2000). 

 

3.5. Hábitos Alimentares 

Na Amazônia Brasileira, o açaí é popularmente consumido como “vinho”, suco 

feito da polpa e casca de seus frutos, ou com farinha de mandioca ou de tapioca sob 

a forma de mingau, e ainda com farinha de mandioca tendo como acompanhamento 

peixes, camarão salgado, arroz, feijão, charque e demais pratos da culinária regional 

(ROGEZ, 2000). 

Os hábitos alimentares dos indivíduos sofrem diversas influências, em função 

de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. O mercado de polpa de açaí 

processada é recente e voltado para consumidores exigentes, destacando os 

praticantes de atividade física, a procura de alimentos que lhe garantam melhor 
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saúde e bem-estar, com forma de consumo completamente diferente da Região 

Norte, onde o açaí é misturado com várias frutas (acerola, morango, kiwi, amêndoa, 

castanha, guaraná, granola, cereais e mel), sendo consumido principalmente entre 

as refeições, logo antes de praticar esporte ou logo depois,  havendo um maior 

consumo durante os meses de dezembro a março (período de verão e férias). 

 

3.6. Características botânicas 

O açaizeiro é adaptado a condições tropicais com temperatura média de 28º 

C, se desenvolvendo bem em condições de clima quente. Quando nativo, prefere 

regiões onde a pluviosidade média é de 2.000 a 2.700 mm anuais e umidade elevada 

(80%). Ferreira (1982) relata que, o estado de Pará possui as maiores reservas 

naturais de açaí do país. 

De acordo com Calzavara,(1972) e Rebello, (1992), o início de floração do 

açaizeiro acontece após a idade de 3,5 a 4 anos, levando de cinco a seis meses para 

que os frutos possam ser colhidos. Normalmente os primeiros cachos são os mais 

produtivos, havendo uma queda de produtividade a cada safra. 

Nas populações naturais de açaizeiro a radiação solar é também abundante, 

fator imprescindível na qualidade e produção dos frutos, momento em que o açaí 

atinge seu ápice, entre os meses de junho a novembro, ocasião em que são colhidos 

87% da produção anual  (NOGUEIRA et al., 1995). 

Akwie (2000) relata que a  propagação pode acontecer por duas maneiras: 

natural ou artificial. A dispersão natural acontece por pássaros e roedores que se 

alimentam da fruta e deixam cair o caroço na mata, como também  da água onde os 

caroços são carreados para longas distâncias. A outra modalidade pode ser por 

plantios de perfilhos (brotos) e por sementes. Nogueira et al. (1995) recomenda para 

plantios comerciais se fazer uso das sementes por apresentar maior rapidez e 

elevada produtividade que o sistema de brotos. 
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3.7 Aspectos Morfológicos 

Corrêa (1926), descreveu o açaizeiro como uma palmeira com estipe 

cilíndrico, anelado, por vezes encurvado, formando caules múltiplos em touceiras, 

que chegam a alcançar de 25 a 30 m de altura, podendo observar cicatrizes em toda 

extensão dos estipes provocadas pelas folhas que senescem e caem. 

Henderson e Galeano (1996) descreveram o sistema radicular sendo o tipo 

fasciculado relativamente denso, com raízes emergindo do estipe da planta adulta 

em altura de 30 a 40 cm acima da superfície do solo. 

As folhas apresentam comprimento de até 278,8 cm, são compostas, pinadas 

de arranjo espiralado, com 40 a 80 pares de folíolos opostos ou subopostos e 

inseridos em intervalos regulares, precisando ser plantados nas várzeas úmidas e 

nas margens dos rios e igarapés em condições de temperatura, precipitação e 

umidade elevadas, de um modo geral, em áreas com pH entre 4,5 e 6,5 

(GOMES,1972; CALZAVARA, 1972, NOGUEIRA et al., 1995; NOGUEIRA, 1997). 

Segundo Cavalcante (1991), os frutos do açaí são distribuídos em forma de 

cacho, do tipo baga globosa, apresentando resíduos florais com diâmetro variando 

entre 1 e 2 cm. 

No fruto são diferenciadas as seguintes partes; 

Epicarpo - representado por uma casca tênue e lisa, violáceo-púrpura quase 

negra, muito fina e facilmente destacável. 

Mesocarpo (camada sucosa) - com cerca de 1 mm de espessura, de 

coloração violácea quando maduros, produzindo por maceração, o “vinho de açaí”.  

Endocarpo (camada dura) - pouco lenhoso ao contrário do dendê, macaíba, 

pupunha, tucuma e seu endosperma sólido é ligado ao tegumento.  

Pericarpo (embrião pequeno) - parcialmente fibroso, rico em sílica e pobre em 

lipídeos, proteína e amido (CALZAVARA, 1972; ROGEZ, 2000). 
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3.8. Utilização dos produtos e subprodutos do açaizeiro 

O açaizeiro é uma espécie que apresenta multiplicidade de usos, podendo-se 

considerar: 

FRUTO - Sua principal utilização é o fornecimento de uma bebida 

popularmente identificada como “suco de açaí” ou “vinho de açaí” integrante dos 

hábitos alimentares da população da Região Norte, as polpas do açaí são utilizadas 

como matéria - prima no processamento industrial ou artesanal de sorvetes, picolés e 

suco congelado (COSTA et al., 1974; CORRÊA, 1926; AGUIAR et al.,1980). 

Costa Filho, Ferro e Amarante (2000) realizaram um experimento na 

elaboração do vinho de açaí com grau alcoólico de 10º GL e rendimento de 65% 

dentro dos padrões de identidade e qualidade similar aos produzidos em vinhos 

produzidos em grande escala. Em suas conclusões, os autores consideram ter esse 

produto um bom potencial para o mercado de São Luís. 

CAROÇO DE AÇAÍ (endocarpo e amêndoa) - pode ser usado como fonte de 

adubação, após ter sido extraído da polpa, para cultivo de hortaliças e plantas 

ornamentais (CALZAVARA, 1972; MATOS, 1993). 

ESTIPE – quando atinge seu total desenvolvimento e encontra-se bem seco, 

pode ser utilizado como esteio para construções rústicas, ripas para currais, 

cercados e caibros para cobertura de barracas (CALZAVARA, 1972). 

COPA – na base da copa, encontra-se um palmito de ótima qualidade, sua 

extração provém do aproveitamento de tecidos macios do estipe do açaizeiro 

juntamente com as folhas como produtor de celulose, para conservas e picles, 

comercializado para as regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul do Brasil e para o 

exterior. FERREIRA (1998); JARDIM (1996). As raízes do açaizeiro podem ser 

utilizadas como vermífugo (COSTA, 1992) 

FOLHAS – servem para fornecimento de matéria-prima para indústria de 

papel, por apresentarem celulose de fibra longa e de boa qualidade, sendo utilizadas 

também em cobertura de casas, adubo e ração animal. As inflorescências são 
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usadas tanto como adubo, como na fabricação de vassouras (CALZAVARA,1972; 

REBELLO, 1992).  

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - atualmente, se  observam produtos 

novos no mercado, entre eles, o açaí pasteurizado, o açaí com xarope de guaraná, o 

açaí em pó, o doce de leite com açaí, a geléia e o licor do açaí (OLIVEIRA, 

CARVALHO e NASCIMENTO, 2000; MELO, BARBOSA e ALVES, 1998) 

Em virtude da perecibilidade da fruta, diversos estudos visam o 

desenvolvimento de produtos industriais, a fim de obter uma maior estabilidade, 

Costa, Pontes e Nassar (2000) formularam o doce de açaí cremoso ou em pasta, 

com concentração de 68º Brix e 75º Brix, respectivamente e características 

sensoriais satisfatórias, justificando tecnicamente sua produção. 

 

3.9. Maturação dos frutos 

O amadurecimento corresponde ao período terminal da maturação, sob o 

ponto de vista de comercialização de frutos, a aparência é caracterizada como 

fundamental, avaliada segundo alguns atributos, dentre eles: maturidade, grau de 

frescor, tamanho, forma, cor, higiene e ausência de defeitos (CHITARRA, 1998). 

Rogez (2000) distingue os níveis de maturidade segundo um vocabulário 

usual dos próprios caboclos, baseando-se nas mudanças observadas de cor do açaí 

preto: 

Verde - é observado que cerca da metade dos cachos apresentam coloração 

verde; 

Pouco maduro (vitrin ou semiverde) – corresponde a uma etapa intermediária, 

onde as maiores partes dos frutos são pretos, podendo ser comercializados; todavia 

o rendimento de polpa é significativamente menor, já que os frutos não atingiram o 

grau ideal de maturidade. 
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Preto (“Paró ou paran”) – nessa fase, todos os frutos presentes nos cachos 

apresentam coloração preta com superfície brilhante, cujo rendimento e qualidade do 

açaí são satisfatórios, porém não é considerada como fase ideal de coleta;  

Tuíra (no ponto) – corresponde à fase final da maturação, onde se observa o 

fruto uniformemente preto, recoberto de uma película fina de cera, semelhante 

àquelas observadas em uvas, momento em que produto atinge máxima qualidade 

comestível. 

Passado do ponto – estágio crítico, pois os frutos cobertos pela película de 

cera encontram-se ressecados ou apodrecidos, característico de atraso na colheita, 

com rendimento de frutos despolpados baixo. 

É fundamental que estas transformações sejam observados para que o fruto 

chegue ao máximo de sua qualidade para consumo. 

 

3.10. Colheita 

A colheita é parte fundamental na manutenção da qualidade, pois o grau de 

maturação adequado pode definir tanto a conservação do produto como a sua 

utilização natural ou processada (CHITARRA,1998). 

Com relação à fisiologia pós-colheita, os frutos do açaizeiro não são 

climatéricos, isto é, apresentam atividade respiratória relativamente baixa e 

constante com ligeiro declínio após a colheita, não tendo a capacidade de 

amadurecer quando colhidos maturos (de vez), necessitando permanecer na planta-

mãe até o final da maturação (CHITARRA, 1998). 

De acordo com Gomes (1972), o açaizeiro frutifica durante todo o ano, 

principalmente na estação seca, devendo ser colhido em torno de 180 dias após a 

antese, em que os frutos apresentam a casca de cor preta recoberta por uma 

camada branco-acizentada, com aparência de pó (NOGUEIRA et al, 1995; 

OLIVEIRA et al., 1998). 
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A colheita dos frutos maduros do açaizeiro é feita manualmente, por 

escaladores habilidosos, que sobem na palmeira com o auxílio da peconha (corda de 

folhas verdes do açaizeiro, com as pontas amarradas, formando um círculo, colocado 

em volta do tronco e dos pés do coletador colhendo os cachos e trazendo até o solo. 

Geralmente, um coletador experiente chega a colher de 150 a 200 Kg de frutos em 

uma jornada de seis horas de trabalho, normalmente sua colheita é realizada durante 

a manhã, sendo rapidamente transportada para centros consumidores (AKWIE, 

2000; OLIVEIRA, CARVALHO e NASCIMENTO, 2000)). 

 

3.11. Qualidade dos frutos 

A qualidade dos frutos depende dos seguintes fatores: 

Época do ano e da espessura da polpa 

Nogueira et al. (1998), afirmam que o açaí do verão apresenta melhor 

qualidade em relação à polpa e coloração e maturação uniforme que o do inverno, o 

que contribui para valorização do produto, concentrada durante o segundo semestre 

do ano, prolongando-se até os meses de dezembro/janeiro. Nascimento (1992) 

estabelece duas safras e entressafras durante o ano. 

 

Local de procedência 

Os frutos do açaizeiro proveniente das ilhas circunvizinhas a Belém ofertam 

“um bom açaí”, já que chegam à feira 3 a 5 horas depois de apanhados, 

conservando sua cor e sabor,possibilitando ao produtor um rápido escoamento da 

produção e facilidade de comercialização (NASCIMENTO/McGRATH, 1996).  
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Produtividade 

A palmeira frutifica a partir do 4º ano, ocorrendo a produção máxima entre 5 a 

6 anos de idade, por terem atingido a estabilidade produtiva e conseqüentemente, 

um percentual de frutificação mais elevado. (NOGUEIRA et al., 1998). 

 

Espaço temporal entre a colheita e beneficiamento 

O açaí sofre degradação em poucas horas, mesmo quando em refrigeração, 

cujo tempo máximo de conservação é de 24 horas, provavelmente por causa do óleo 

que contém, originando um produto de baixa qualidade (NASCIMENTO, 1992). 

 

Acondicionamento do produto 

Por oferecer boa aeração, os frutos são acondicionados em cestos 

confeccionados com fibras vegetais, denominados de paneiros, com capacidade de 

15 a 30 Kg de frutos. Outro fator determinante é o uso de folhas de “anida” no fundo 

e em cima do paneiro, a fim de proteger contra a radiação solar direta e com isso 

evitar perdas excessivas de água (OLIVEIRA, CARVALHO e NASCIMENTO 2000, 

ROGEZ, 2000). 

 

3.12. Agroindustrialização 

A Legislação Federal define polpa de frutas como um produto não fermentado, 

não concentrado, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico 

adequado, com um teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do 

fruto (BRASIL,2000). 

De acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO) o mercado de 

polpas de frutas congeladas tem crescido mais de cinco vezes nos últimos quinze 

anos. 
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A perspectiva de crescimento deste mercado se deve ao risco do transporte, 

manuseio e armazenamento de frutas “in natura”, problemas de sazonalidade dos 

frutos, bem como a praticidade para o consumidor, com características químicas e 

organolépticas da fruta fresca preservada (MORORÓ, 1995). 

Diante de desafios significativos a respeito da qualidade, higiene e inocuidade 

nas agroindústrias, o Ministério da Saúde instituiu a Portaria n.º 326/97, que 

estabelece o aperfeiçoamento do controle sanitário na área de alimentos e os 

requisitos gerais de higiene e de Boas Práticas de Fabricação para os 

estabelecimentos de alimentos para o consumo humano (BRASIL,1997). 

A produção de polpa gera os maiores investimentos na agroindústria frutícola 

com processos tecnológicos que permitem um melhor aproveitamento da fruticultura 

paraense (LIMA, 2002).  

O beneficiamento do fruto em “vinho” representa um lucro entre 15 a 25% em 

relação ao grau de diluição, ou seja, quanto mais espesso maior será o lucro 

(MATOS, 1993).  

A aquisição da matéria-prima do fruto do açaizeiro constitui a primeira etapa 

do beneficiamento do “vinho”, de modo que apresente polpa farta e cor avermelhada 

devendo mostrar certa resistência ao comprimir seus frutos na mão, cheiro 

característico, caso contrário, pode ser açaí velho, com mais de 24 horas de 

apanhado (NASCIMENTO e McGRATH, 1996).  

No despolpamento, a higienização é crítica, eliminando agentes causadores 

de doenças, através da lavagem dos frutos com solução de hipoclorito de sódio (30 a 

50 ppm de cloro), antes do amolecimento para retirada de materiais estranhos 

(folhas, poeira, etc.) e em seguida, água filtrada para remoção do cloro. 

A etapa seguinte é o amolecimento (a polpa desprender do fruto), ocasião em 

que os frutos maduros são imersos em água morna durante 10 a 60 minutos em 

temperatura controlada (45º C) para não comprometer na qualidade do produto final 

(AKWIE, 2000; OLIVEIRA, CARVALHO e NASCIMENTO, 2000). 
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Obtenção do produto: 

 Manualmente – processamento caseiro, cujos frutos são amassados 

manualmente em crivo especial em alguidar de barro, que apesar de rudimentar, 

produz um “vinho” bastante apreciado. Este procedimento é muito popular e 

amplamente utilizado pelas famílias, tornando-se difícil de calcular seu consumo 

(CALZAVARA, 1972).   

 

 Despolpamento com máquina manual - O processo de extração da 

polpa pode também ser realizado por máquinas manuais, que apresentam uma 

forma cilíndrica com eixo armado de palhetas internas conectado a uma manivela. 

Em regiões onde não há acesso à rede elétrica, esse equipamento é imprescindível 

(ROGEZ, 2000) 

 Extração mecânica por motor elétrico - A extração se dá por atrito, de 

sua polpa e casca por palhetas, o cilindro encontra-se em posição vertical tendo no 

centro um eixo móvel com três palhetas plano-convexas, funcionando por motor 

elétrico com capacidade de 0,5 cv. Os frutos são colocados na parte superior do 

cilindro, adicionando água em quantidades mínimas apenas para facilitar o 

escoamento, sendo filtrados por peneira com crivos de cerca de 1mm. A capacidade 

do equipamento chega a 6 litros de frutos processados a cada 5 minutos. Esta forma 

de extração da polpa de açaí é característica dos centros urbanos (REBELLO; 1992, 

NOGUEIRA et al., 1995). 

A polpa é comercializada em embalagem primária usualmente empregada é o 

filme flexível de polipropileno de baixa densidade com capacidade, aproximadamente 

100g, e esses reunidos em uma embalagem secundária de 400g a 1Kg. 

Cabral e Furtado (1997) recomendam o congelamento de polpa de frutas, com 

o objetivo de aumentar a vida útil de consumo, com isso preservará a qualidade do 

produto frente a possíveis processos de deterioração. 
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Ratificando o exposto acima, Rogez et al. (1999) enfatizam a necessidade de 

uso de tratamentos mais radicais a fim de conseguir a conservação do produto. 

 

3.13. Padrões de identidade e qualidade mínimos da polpa de açaí 

A Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000, do Regulamento 

Técnico Geral para fixação dos padrões de Identidade e Qualidade para polpa de 

açaí, no Anexo II, do Ministério da Agricultura e Abastecimento (BRASIL, 2000) 

define: 

“O açaí e sua polpa são produtos extraídos da parte comestível do fruto do 

açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), após amolecimento através de processos 

tecnológicos adequados”. 

Características organolépticas 

Aspecto físico: pastoso, apresentando pontos escuros acentuados, 

proveniente de casca que envolve a polpa do fruto. 

Cor: roxo violáceo próprio para polpa de açaí roxo e verde claro própria para 

polpa de açaí verde 

Sabor: não adocicado e não azedo 

Cheiro: característico 

Classificação 

Com um teor mínimo de sólidos totais provenientes da parte comestível, 

sendo classificado pela legislação pertinente como açaí grosso ou especial, quando 

apresenta teor de sólidos totais superior a 14%; açaí médio ou regular, quando 

apresenta teor de sólidos totais entre 11 e 14%; açaí fino ou popular, produto cujo 

teor de sólidos totais encontra-se entre 8 e 11%. 
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Quadro 1: Padrões microbiológicos fixados para polpa de açaí in 
natura 

Componentes microbiológicos Valores 

Bolores e leveduras Máximo 5 x 103 UFC/g 

Coliforme fecal 1/g 

Salmonella Ausência em 25g 

Fonte: Brasil (2000) 

 

3.14. Composição e valor nutricional 

A porção comestível do açaí, composta de epicarpo e mesocarpo, representa 

em média 26,5% o restante representa o caroço no qual está contida a semente 

oleaginosa (OLIVEIRA, CARVALHO e NASCIMENTO, 2000). 

Chaves e Pecknick (1948) apud OLIVEIRA (1995) analisaram várias amostras 

de polpa dos frutos constatando os seguintes componentes químicos: 41% de 

umidade, 18% de fibra bruta, 13,4% de lipídeos, 12% de glicídios, 3,4% de protídeos 

e 1,2% de cinzas nas quais estão contidos enxofre, fósforo, cálcio e ferro.  Em 

contraposição, Franco (1996) relatou para o suco de açaí os valores: 30,0% para 

glucídios, 2,1% para proteínas e 6,0% para lipídios. Segundo Oliveira, Carvalho e 

Nascimento (2000), essas discrepâncias existem não só em função da variabilidade 

genética, mas também devido ao fato de que alguns autores incluírem parte das 

fibras alimentares dentro dos açucares totais. Como durante o processamento da 

polpa parte das fibras ficam retidas na peneira, é comum encontrar dados nos quais 

o teor de lipídios na polpa industrializada é maior do que na parte comestível do 

fruto, ocorrendo o inverso com os açúcares totais. 
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Ácidos Graxos 

Os ácidos graxos são compostos formados pela união covalente, em forma 

linear de vários átomos de carbono associados aos seus respectivos átomos de 

hidrogênio, e que são caracterizados por apresentar uma função orgânica de 

comportamento ácido, chamado grupo carboxilo, cada carbono na cadeia de ácido 

graxo possui quatro locais de ligação. Em um ácido graxo saturado (SFA), todos os 

locais de ligação não ligados ao carbono estão “saturados” com hidrogênio. O ácido 

graxo minoinsaturado (MUFA) contém apenas uma ligação dupla; ácidos graxos 

poliinsaturados (PUFA) contêm duas ligações ou mais ligações duplas (MAHAN e 

STUMP; 2002). 

Os ácidos graxos saturados podem ser sintetizados pelo nosso organismo, 

porém alguns ácidos graxos insaturados, muito importantes e necessários ao nosso 

organismo, não podem ser produzidos e devem ser obtidos pela dieta alimentar. 

Estes ácidos graxos são denominados ácidos graxos essenciais e são divididos em 

dois grandes grupos: ϖ-3 (ácido α-linolênico) e ϖ-6 (ácido linoléico e ácido γ-

linolênico). O grupo ϖ-3 é abundante nas plantas (principalmente em vegetais verdes 

escuros) e em óleos de peixe (principalmente, peixes de costa azul), enquanto que o 

grupo ϖ-6 é encontrado em óleos vegetais (como óleos de soja e milho) e em outros 

mamíferos e animais, sintetizados a partir do ácido linoléico (PARK; KOO e 

CARVALHO,1997). 

Solomons e Frynle (2000) relatam como preocupação constante na área da 

saúde, a quantidade de gordura na dieta em especial a proporção de gordura 

saturada em excesso, como fator determinante em doenças cardíacas e de câncer, 

uma vez que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, 

representando cerca de 40% das mortes de pessoas com mais de 45 anos, de 

acordo com a estatística anual da Organização Mundial da Saúde. Objetivando a 

diminuição do nível sérico de lipoproteína de baixa densidade, Mensink e Katan 

(1990) evidenciam a importância do consumo dos ácidos graxos monoinsaturados e 

a redução do consumo de gordura saturada. 
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Por outro lado, Pereira e Barcelos (2003) revisando diversos estudos, 

concluíram que ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados devem 

estar igualmente distribuídos na dieta. 

Segundo Maya e Rodriguez – Amaya (1993) os ácidos graxos de cadeia curta 

podem ser injetados diretamente no cromatógrafo. Ácidos graxos de cadeia longa, no 

entanto, não são suficientemente voláteis para uma análise direta, necessitando a 

sua transformação em ésteres. 

Takemoto et al. (2001) analisando a composição dos ácidos graxos dos óleos 

de semente de baru (Dipterix alala vog), verificou que este apresentou elevado grau 

de insaturação, o que favorece seu uso para fins comestíveis ou como matéria-prima 

para indústrias farmacêuticas e oleoquímica. 

Vasconcelos et al. (1975), em estudo comparativo, obtiveram valores de 

(C16:0 – 5,8; C18:0 – 38,3; C18:1 – 42,8; C20:0 – 4,8 e C18:2 – 8,3) em sementes 

de cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum.) e (C16:0 – 32,8; C18:0 – 35,5; C18:1 

– 29,6; C20:0 – 1,0 e C18:2 – 1,1) em cacau (Theobroma cacao L.), revelando 

diferenças apenas quanto à composição quantitativa dos ácidos graxos constituintes, 

podendo ser comparáveis aos óleos utilizados na indústria de alimentos. 

Andrade et al. (1995), avaliaram a composição dos ácidos graxos em cremes 

de amêndoas da castanha de caju, cujos resultados mostraram que as etapas de 

beneficiamento industrial promoveram variações na concentração de parte dos 

ácidos graxos, entretanto não tinham efeitos significativos, constatando que o 

processo não acarreta alteração dos constituintes. 

 

 

Antocianinas 

Os flavonóides integram uma classe representativa entre os pigmentos 

naturais encontrados na natureza, apenas em vegetais, sendo divididos em 

antocianinas e antoxantinas. As antocianinas pertencem ao grupo de pigmentos de 
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coloração roxa, com cores bastante atrativas em frutas e hortaliças (FENNEMA, 

1992; ARAÚJO, 1995; BOBBIO e BOBBIO,1995). 

Sarmento (1988) justifica o surgimento de pesquisas sobre corantes naturais 

para alimentos na EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, do 

Ministério da Agricultura) em Guarajiba – Rio de Janeiro, que possibilitem uma 

provável aplicação destes para concorrer ou substituir com corantes sintéticos. 

Simão (1985) enfatiza preocupação relativa à utilização dos corantes nos 

alimentos, evidenciando muitas controvérsias em relação à sua qualidade, devendo 

ser preconizado para esses aditivos, dosagens exatas dentro de parâmetros 

permitidos com o fim de evitar malefícios maiores devido à toxicidade.  

Estudos desenvolvidos por Nazaré et al. (1996) revelaram no extrato de açaí, 

submetido à cromatografia em placa de camada fina (TLC), duas substâncias da 

classe de antocianinas, indicando tratar-se de uma fonte potencial na utilização de 

corante natural. 

Bobbio et al. (2000), analisando a polpa de açaí congelada, identificou como 

sendo cianidina – 3 – arabinosídeo e cianidina – 3 – arabinosil – arabinisídeo, 

através de métodos químicos e espectroscópicos e cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE). 

Nazaré e Ribeiro (1998) comprovaram que as antocianinas presentes nos 

frutos de açaí in natura apresentavam boa estabilidade à temperatura, o que constitui 

uma alternativa para colorir balas (110º C) e gelatinas (80ºC).  

Silva e Mercadante (2002) detectaram como principais carotenóides em polpa 

congelada de polpa de açaí: luteína (0.86 a 1.05 μg/g),  α - caroteno (0.25 a 0.43 

μg/g),  all – trans - β - caroteno (1.12 a 1.65 μg/g e cis - β - carotenol (0.07 a 0.22 

μg/g), os quais apresentaram quantidades inferiores a outras frutas e produtos 

processados com manga, cajá, mamão, maracujá, pitanga, acerola.  

Vitaminas 
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Cramer et al. (1960), fizeram uma abordagem sobre o teor ascórbico do suco 

de açaí por método biológico em ratos com dietas escorbutigênica durante 18 dias, 

passando a administrar suco de açaí na dose de 10cm3 por um período de 11 dias, 

observaram que os animais apresentaram sinais de deficiência desta vitamina 

quando comparados com o grupo controle. Estes resultados revelaram que o 

conteúdo de vitamina C no suco de açaí foi insuficiente para curar o escorbuto 

experimental. 

Chaves e Pechnik (1948) citado por Calzavara (1972), determinaram a 

presença de β-caroteno em frutos de açaí. Ratificando, Costa (1959) comprovou o 

fator anti-xeroftálmico pelo ensaio em ratos carenciados em vitamina A, quando 

administrou dieta basal acrescida de 30% de açaí tipo grosso, por um período de 16 

dias, em que observou um ganho de peso e cura dos sinais de avitaminose A, em 

relação ao grupo controle. 

Trabalhos realizados por Costa (1953) em pombos carenciados de vitamina 

B1, administrando uma solução aquosa de 10g de polpa de açaí tipo grosso em 40 

cm3 sob as asas e na coxa direita obtiveram a cura, confirmando a presença de 

tiamina nessa fruta regional.  

 

3.15. Utilização do açaí como alimento energético 

Em estudo sobre o potencial energético do açaí com 60 crianças em idade 

pré-escolar de uma unidade filantrópica de Manaus - AM, Yuyama et al (2001) 

obtiveram um ganho de peso das crianças (1.86 Kg) com diferença significativa 

(p<0.05), quando comparado com o grupo controle (0.79Kg), podendo o açaí ser 

considerado como fonte energética na complementação de uma dieta saudável. 

O açaí é uma fruta referenciada por suas propriedades nutritivas, sendo 

consumido como suco, sorvete, milk shake ou açaí na tigela, acompanhado de 

frutas, sendo muito demandado em todo país, em praias, lanchonetes, academias. A 

partir da formulação do açaí na tigela, onde o açaí é batido no liqüidificador e 
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misturado com outros produtos energéticos, descrevemos seu respectivo valor 

calórico no quadro 2. 

Quadro 2: Formulação do açaí na tigela 

Produto Valor calórico (Kcal) 

100g de polpa de açaí 182.4 

1 colher de chá (10g) de mel 31.25 

100g de banana prata 89.00 

100g de leite 63.00 

30 mL de xarope de guaraná * 11.25 

1 colher de sobremesa (20g) de 
granola** 

76.00 

Total 452.9 
Fonte: Franco (1996) 
* Garrafa de 500mL comercializado na região metropolitana do 
Recife 
** Pacote de 50g comercializado na região metropolitana do Recife 

 

O açaí na tigela é um alimento nutritivo, rico em fibras, carboidratos, lipídeos e 

proteínas, apresentando-se como produto energético e de sabor agradável, a sua 

contribuição a esta formulação fornece 452.9 Kcal. 

Assim, o estudo sobre valor nutricional do açaí reveste-se de grande 

interesse, uma vez que a demanda por esse produto, até a pouco considerado 

exótico, é crescente e começa a ganhar popularidade em outras regiões do país, 

tornando-se uma espécie de importância sócio-econômica relevante. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Material 

4.1.1. Frutos 

Foram utilizados na pesquisa frutos maduros de açaizeiro adquirido na Região 

Metropolitana do Recife no período de março de 2002 a março de 2003, obtendo-se 

3 lotes, transportados em sacos de polietileno acondicionados em freezer à 

temperatura de –18º C, para posterior análise. 

 

4.1.2. Polpas industrializadas 

As amostras de polpa de frutas comercializadas foram coletadas nos locais de 

venda (Companhia de Abastecimento e Armazéns Gerais de Pernambuco - 

CEAGEPE) transportadas para o Laboratório de Experimentação e Análise de 

Alimentos em caixas isotérmicas contendo gelo e acondicionados em freezer a 

temperatura de –18º C, para posterior análise, observando sempre a data de 

validade do produto declarada na embalagem. Foram coletadas sete marcas na 

pesquisa representando-as por letras maiúsculas de P1 a P7. Das sete marcas 

pesquisadas, duas delas são de empresas embaladoras com sede no Recife; as 

demais importam diretamente a polpa de açaí do Pará funcionando como 

distribuidoras. 
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4.2. Método 

4.2.1. Preparo das amostras 

Obtenção da porção comestível (epicarpo + mesocarpo) de açaí. 

Para a obtenção da porção comestível do açaí foi realizada uma seleção 

manual das frutas com o objetivo de eliminar frutos verdes, ressecados ou 

apodrecidos, após o descongelamento natural dos mesmos. Em seguida procedeu-

se a pesagem de 1 Kg de frutos que foram lavados em água corrente, e colocados a 

secar a temperatura ambiente. A seguir os frutos foram despolpados por meio de 

fricção contra peneira plástica. 

Polpas industrializadas 

Para todas as determinações analíticas as polpas de açaí industrializadas 

foram descongeladas, homogeneizadas e mantidas em temperatura ambiente  (26º 

C).  

 

4.2.2. Métodos Analíticos 

4.2.2.1. Umidade 

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

perda de peso das amostras submetidas a aquecimento em estufa a 105º C até peso 

constante (A.O.A.C. 2002, Reg. 935.29) 

 

4.2.2.2. Matéria Seca 

Os sólidos totais (matéria seca) foram obtidos pela diferença entre o peso total 

da amostra e o conteúdo de umidade (ADOLFO LUTZ,1985). 
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4.2.2.3. Lipídeos 

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

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

Soxhlet (A.O.A.C. 2002, Reg. 963.15). 

 

4.2.2.4. Proteínas  

A determinação das proteínas foi realizada utilizando o método de Kjeldahl, 

baseado na digestão ácida da matéria orgânica, seguida da destilação, sendo o 

nitrogênio posteriormente dosado por titulação. O valor do nitrogênio foi multiplicado 

pelo fator 6,25 (A.O.A.C.2002: Reg.991.20).  

 

4.2.2.5. Resíduo Mineral Fixo (cinzas) 

Na determinação de resíduo mineral fixo foi utilizado o método gravimétrico, 

baseado na determinação da perda de peso das amostras submetidas a incineração 

a 550º C (A.O.A.C.2002: Reg.930.22). 

 

4.2.2.6. Carboidratos totais 

O teor de carboidratos totais foi determinado pelo cálculo da diferença entre 

100 gramas da amostra e a soma total de valores encontrados para umidade, 

proteínas, lipídeos, resíduo mineral fixo (ÀSCAR, 1985). 

 

4.2.2.7. Valor Calórico total 

O valor calórico total foi calculado empregando-se os fatores de conversão: 

quatro calorias por grama de proteína, nove calorias por grama de lipídeos e quatro 

calorias por grama de carboidratos. 
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4.2.2.8. Determinação de Ferro 

A concentração de ferro na amostra foi determinada por espectrofotometria, 

segundo metodologia descrita na AOAC,2002: Reg.994.02. O espectro de absorção 

UV-visível (510 nm) foi obtido utilizando espectrofotômetro, marca Beckman -model -  

DU - 62 Spectrophotometer. 

 

4.2.2.9. Determinação do Cálcio 

Através do método volumétrico por titulação com permaganato de potássio, 

conforme Internacionale  French Tsoft Union Analysis Berlin (1973). 

 

4.2.2.10. Determinação do Sódio 

Através do método espectrofotométrico de emissão de chama utilizando 

Espectrofotômetro marca Digimed nk – 2004 (AOAC, 2002: Reg. 990.23).  

 

4.2.2.11. Sólidos solúveis totais (ºBrix) 

Os sólidos solúveis totais foram determinados por método refratométrico, por 

leitura direta através do refratômetro manual marca ausJENA, com resultados 

expressos em (ºBrix) e corrigidos para 20ºC (AOAC 2002:Reg. 932.12). 

 

4.2.2.12. Acidez Titulável Total 

Por titulometria com hidróxido de sódio padronizado, através de potenciômetro 

até medida do pH 8,2, expressos em ácido cítrico (ADOLFO LUTZ,1985). 
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4.2.2.13. Relação Brix/Acidez 

Foram determinadas pelo quociente entre as duas variáveis  (AOAC, 

2002:Reg.932.12). 

 

4.2.2.14. Determinação de pH 

O pH foi determinado pelo método potenciométrico em potenciômetro de 

marca Digimed, obtendo-se leitura direta (AOAC,2002: Reg. 943.02). 

 

4.2.2.15. Contagem padrão de coliformes a 45ºC 

Avaliação de coliformes a 45ºC foi realizada com placas petrifilm (AOAC, 

2002, Método 991.14). 

 

4.2.2.16. Presença/Ausência/25g de Salmonella spp 

Para detecção de Salmonella spp, utilizou-se o método imunoenzimático 

(Enzyme Linked Imunofluorescent Assay) através da utilização do kit Mini – Vidas ( 

AOAC, 2002,Método 967.25/996.08). 

 

4.2.2.17. Bolores e Leveduras 

Para contagem de bolores e leveduras foi utilizado o método de contagem em 

placas, com o meio de cultura Petrifilm – Yeast and mold count plate, (AOAC, 2002, 

Método 995.21). 
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4.2.2.18. Análise cromatográfica dos ésteres metílicos de ácidos graxos 

A extração da fração lipídica de frutos de açaí foi realizada de acordo com o 

método de Folch, Less, Stanley (1957) com subsequente metilação conforme 

descrito por Hartman e Lago (1973), que consiste em tratar a amostra com hidróxido 

de sódio metanólico e cloreto de amônio em ésteres metílicos em hexano. Os 

ésteres produzidos foram analisados em cromatográfo a gas, modelo CG – Master, 

equipado com detector de ionização de chama, injetor do tipo split/splitless e coluna 

capilar de sílica fundida com as seguintes características: 

Fase estacionária: polietilenoglicol (Carbowax 15M) 

Comprimento: 15 m  

Diâmetro: 0.53 mm 

Espessura do filme líquido: 0.25 μm 

Os parâmetros de operação foram fixados em 

Temperatura de detector: 250º C 

Temperatura de injetor: 230º C 

Gás de arraste: Hidrogênio (10ml/min) 

Técnica de injeção: micro - seringa (1μm) 

Razão da divisão da amostra: 1/10 

 

Programação da temperatura da coluna: temperatura inicial 100ºC (2 min), 

seguida de programação para alcançar 120ºC acima da razão térmica de 9ºC/min.  

Os dados sobre os tempos de retenção e as percentagens dos componentes 

foram obtidos através de um software específico, de fabricação SRI Instruments 

(USA), modelo PeakSimple DOS acoplado a  cromatógrafo. A composição 

centesimal foi calculada pelo método de normalização de área sem fator de resposta.  
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4.3. Análise Estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

médias entre as polpas comparadas pelo teste de Ducan, ao nível de 5% de 

significância, através do programa STATISTIC for Windows – versão 5.0 

(STATSOFT, Inc. 1996). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 - Polpas de Açaí 

De acordo com a Instrução Normativa (2000) do Ministério da Agricultura e 

Abastecimento (P1,P2 e P5) são classificadas como açaí médio (tipo B) e as demais 

polpas, (P3, P4, P6, e P7) como açaí fino (tipo C). 

A composição química média e análise estatística na comparação das polpas 

tipo médio e fino estão apresentadas nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. 

 

TABELA 1: Composição química média e análise estatística da comparação entre 

polpas de açaí tipo médio comercializadas na Região Metropolitana do Recife/PE, 

2003 

Polpa P1 P2 P5

Umidade  87,17±1,19a 87,72±0,21a 87,80±0,43a

Proteína 1,39±0,10a 1,34±0,09a 1,27±0,12a

Lipídeos 6,09±1,06a 5,54±1,00a 5,31±0,67a

Carboidratos 4,93±0,18a 5,01±0,95a 5,16±0,31a

Cinzas 0,42±0,06ac 0,38±0,12a 0,46±0,05c

Ferro 0,74±0,13ª 0,66±0,02ª 0,78±0,02ª 

Sódio 19,26±4,90a 17,46±2,05a 15,19±2,88a

Cálcio 50,19±0,86b 44,71±3,57b 76,10±10,40a

VCT 80,11±12,92a 75,34±4,79a 73,51±5,38a

VCT – valor calórico total 
(1) (g%) ; (2) – mg% ; (3) – Kcal/100g e * - valores calculados por diferença 
Em uma mesma linha, médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si 
a um nível de significância de 5% baseado no Teste de Ducan. 
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TABELA 2. Composição química média e análise estatística da comparação entre 

polpas de açaí tipo fino comercializadas na Região Metropolitana do Recife/PE, 2003 

Polpa P3 P4 P6 P7

Umidade 89,44±0,41b 89,87±0,72b 91,35±0,07a 91,28±0,06a

Proteína 0,64±0,02d 0,93±0,08a 0,85±0,08ac 0,76±0,03bc

Lipídeos 3,14±0,44c 5,35±0,72a 4,12±0,13b 3,80±0,28bc

Carboidratos 6,47±0,45a 3,69±0,41b 3,37±0,20b 3,87±0,12b

Cinzas 0,24±0,04b 0,32±0,03a 0,30±0,02ac 0,28±0,06bc

Ferro 0,44±0,12b 0,51±0,07b 0,92±0,06a 0,50±0,06b

Sódio 20,63±5,93a 15,54±1,90b 14,08±1,54b 8,48±0,86c

Cálcio 50,92±10,14b 66,35±5,81a 54,72±1,82ab 57,90±0,76ab

VCT 57,27±2,32ac 64,71±7,47a 53,98±0,61bc 52,76±0,14bc

(1)(g%) ; (2) – mg% ; (3) – Kcal/100g e * - valores calculados por diferença 
Em uma mesma linha, médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si 
a um nível de significância de 5% baseado no Teste de Ducan. 

 

 

Umidade 

Os valores médios de umidade variaram de 87.17g% ± 1,19 (P1) até 87.80g% 

± 0.43 (P5) para açaí tipo médio e 89.44g% ± 0.41 (P3) até 91.35g% ± 0,07(P6) para 

açaí tipo fino. Os dados da tabela 2 evidenciam uma ocorrência de variação 

significativa (p<0.05) entre as polpas tipo fino sugerindo uma falta de uniformidade no 

processo de produção. Essa variação no teor de sólidos totais se deve aos diferentes 

níveis de utilização de água para facilitar a extração da polpa, uma vez que devido às 

características do fruto, o rendimento do processo sem adição de água é muito 

baixo. No entanto, todas as amostras estavam de acordo com a legislação em vigor. 
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Em relação à umidade foi observada uma variabilidade por Yuyama  et al. 

(2002c), tendo sido encontrados teores médios de 84,2 g% ± 0,7 a 94,1g% ± 0,4 em 

‘’vinho” de açaí de diferentes ecossistemas amazônicos, que se aproximam dos 

obtidos nesta pesquisa. 

De acordo com os dados obtidos, (P1,P2 e P5) não demonstram qualquer 

diferença estatística entre si. Observa-se que duas marcas de polpas (P6 e P7), com 

91.35 e 91.28 g% de umidade, respectivamente, apresentaram os maiores valores 

médios e quando comparados entre si, não diferem estatisticamente. Motta (1946) 

citado por Calzavara (1972), detectou 87.0g% de umidade em polpas de açaí, 

estando de acordo com 43,0g% das amostras analisadas deste estudo. 

Em outro experimento realizado por Yuyama et al. (2002c), foram encontrados 

80.0g% de umidade em “vinho” de açaí, proveniente da Ilha de Onças, município de 

Belém – PA, valor inferior aos obtidos neste trabalho. 

 

Proteína 

Os teores médios de proteínas das polpas variaram de 0,64g% ± 0,02 (P3) até 

0.93g% ± 0.03 (P4) para açaí tipo fino e 1.27 ± 0.12 (P5) até 1,39g% ± 0,10 (P1) até 

para açaí tipo médio. A amplitude da variação observada nestas sete polpas reforça 

a falta de padronização do produto. 

As polpas classificadas como açaí tipo fino através da análise estatística dos 

dados evidenciam uma diferença significativa (p<0,05) entre a amostra P3 e as 

demais polpas. Quando atentamos para os valores correspondentes a P1, P2 e P5 

não diferiram estatisticamente. 

A polpa de açaí nomeada neste estudo como P3 apresentou um teor de 

proteína (0.64g%), significativamente inferior quando comparado com as demais 

polpas. Todavia, os valores de proteína aqui encontrados foram inferiores aos 

apresentados por Bezerra, Nery e Lobato (2002), que obtiveram 2.4g% de proteína 

bruta. 
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Dados obtidos por Rogez (2000) em polpas de açaí (10.05g%) expressos em 

matéria seca, são similares aos encontrados nesta pesquisa para as amostras de 

açaí tipo médio P1, P2 e P5, (10.83; 10.91 e 10.41g%), quando expressos em base 

seca, respectivamente (Tabela 9 – anexo A), entretanto, os valores observados 

divergem de Motta (1946) citado por Rogez (1998), que relata uma percentagem de 

18,23g%, expressos nas mesmas condições.  

Com base na Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000 do 

Regulamento Técnico Geral para fixação dos padrões de Identidade e Qualidade 

para polpa de açaí do Ministério da Agricultura e do Abastecimento (BRASIL,2000), 

que fixa um teor mínimo de 6g/100g de proteína expressos em matéria seca, todas 

amostras em estudo estavam em perfeito acordo com a  legislação, conforme a 

Tabela 9 (anexo A). 

 

Lipídeos 

Os valores médios de lipídeos variaram de 3.14g% ± 0,44 (P3) até 5.35g% ± 

0.72 (P4) para açaí tipo fino e 5.31g% ± 0.67 (P5) até 6,09g% ± 1,06 (P1) para açaí 

tipo médio. A análise dos dados estatísticos revelou que as amostras (P1, P2 e P5) 

apresentaram teores similares. Para as amostras (P3, P4, P6, e P7) é observada 

diferença significativa entre os valores de P4 com obtidos para as demais polpas 

relacionadas.  

Achados semelhantes para a amostra P1 (6.09g%), também foram revelados 

por Yuyama et al. (2002c), que observaram valor médio de lipídeos de 6,9g% em 

açaís provenientes do município de Benjamin Constant do Estado do Pará. 

Entretanto, estes resultados não estão em perfeito acordo com Chaves e Pecknick 

(1948), citado por Calzavara (1972), que, analisando a bebida açaí, encontraram 

níveis de lipídeos superiores (7.6g%).  

A Legislação Brasileira (BRASIL, 2000) referente a lipídeos totais em polpa de 

açaí estabelece um teor mínimo de 20g/100g de matéria seca, para esse parâmetro. 
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Observa-se que todas amostras estudadas (Tabela 9 – anexo A) obedeceram aos 

padrões estabelecidos, apesar da variabilidade existente entre elas. 

 

Carboidratos 

Os valores médios de carboidratos variaram de 3.37g% ± 0.20 (P6) para açaí 

tipo fino até 6.47g% ± 0.45 (P3) para açaí tipo fino e 4.93g% ± 0.18 (P1) até 5.16g% ± 

0.31 (P5) para açaí tipo médio. Quando comparados os valores médios entre (P1, P2 

e P5) não houve diferença significativa entre as polpas. Por outro lado, os dados 

relativos às polpas de açaí tipo fino (Tabela 3) a polpa P3 revelou diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) entre as polpas (P4, P6, e P7). 

Os resultados das amostras P2 (5.01%) e P5 (5.16g%) corroboram com os 

estudos de Yuyama et al., (2002c), onde o valor médio das amostras de açaí 

procedente de Barcelos (PA) foi de 5.7g%. 

Estes resultados estão em desacordo com Franco (1996) que cita valor de 

30% de carboidratos, valor este bem superior ao valor máximo encontrado neste 

trabalho, 6.47g% na amostra (P3). 

Verificando os resultados obtidos para as polpas de açaí tipo fino, o valor 

médio de carboidratos da polpa nomeada como (P3) foi de 6.47g%, o que foi 

confirmado pela determinação do teor de sólidos solúveis para a referida amostra. 

 

Resíduo Mineral Fixo (Cinzas)  

Verifica-se que os valores percentuais de cinzas variaram de 0,24g% ± 0,04 

(P3) até 0.32g% ± 0.03 (P4) para açaí tipo fino e 0,38g% ± 0,12 na (P2) até 0.46g% ± 

0.05 (P5) para açaí tipo médio. Analisando a (Tabela 9 – anexo A), os valores médios 

de cinzas para as amostras (P1, P2 e P5) (3.27; 3.09 e 3.77g%) respectivamente, 

estão próximos aos encontrados por Rogez (2000), que foi de 3,09g% e Motta (1946) 

citado por Rogez (1998), que obteve valores de 3,62g% expressos em matéria seca.  
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Yuyama et al. (2002b), determinando a composição química do “vinho” de açaí 

proveniente da Ilha das Onças – município de Belém – PA, encontraram um valor de 

0.4g% para resíduo mineral fixo, estando em consonância com 43% das amostras 

analisadas. Assim como, contemplamos valores extremos expressando os maiores 

níveis detectados na série de amostras estudadas para P5 (0.46mg%) diferindo 

estatisticamente com P2, porém P1 não configurou, pois qualquer diferença 

estatística entre as demais polpas de açaí tipo médio. 

A análise dos valores encontrados na análise de cinzas para (P3, P4, P6 e P7) 

revelou diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre as amostras P3 e P4, 

não entre as duas últimas, o que indica uma composição no conteúdo total de 

matéria inorgânica muito similar entre as amostras.  

Comparando com outras frutas, destacamos valores próximos as polpas de 

acerola (0.35g%); caju (0.30g%); manga (0.34g%), fruta-de-conde (0.46g%); graviola 

(0.35g%) conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(FCP/USP,1998). 

 

Cálcio 

A ausência de padrão na legislação brasileira para teor de minerais em polpas 

de açaí impediu que as características físico-químicas das amostras fossem 

comparadas com parâmetros oficiais. 

Os valores médios encontrados para cálcio variaram de 44.71 mg% ± 3.57 

(P2) a 76.10  mg% ± 10.40 (P5) para açaí tipo médio, e 50.92mg% ± 10.14 (P3) a 

66.35mg% ± 5.81 para açaí tipo fino. O exame das amostras relativas às 

concentrações de cálcio detectou que as maiores concentrações foram verificadas 

na amostra (P5) (76.10 mg%), o que caracteriza uma diferença estatística para as 

amostras P1 e P2. As médias para açaí tipo fino foram respectivamente 50,92; 66,35; 

54,72 e 57,90mg% para (P3, P4, P6 e P7) e não apresentaram diferença estatística 

entre si. 
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Comparando com os dados da literatura verifica-se que os resultados são 

muito distintos, ou seja, Rogez et al. (1996) relataram um valor de 286 mg em 100g 

de matéria seca (42.9 mg% expressos em matéria úmida), valor próximo à amostra 

(P2) (44.71 mg%), enquanto na Tabela de Composição de Alimentos de Franco 

(1996) o valor reportado é de 110 mg%, bem superior aos encontrados nesta 

pesquisa. 

Yuyama et al. (2002c), analisando a concentração do cálcio no suco de açaí 

procedente de Paritins – AM obtiveram 57,8 mg%, similares aos relatados nesta 

pesquisa, para a amostra P7 (57.90mg%). 

 

Ferro 

Os teores médios do ferro variaram de 0.44 mg% ± 0.12 (P3) até 0.92 mg% ± 

0.06 (P6) para açaí tipo fino e 0.66 ± 0.02 (P2) a 0.78mg% ± 0.02 (P5). para açaí tipo 

médio. Não foi identificada diferença significativa (p<0.05) entre as polpas (P1, P2 e 

P5). Analisando os resultados de açaí tipo fino, evidencia-se que a amostra (P6), foi à 

única a apresentar diferença significativa (p<0,05) em relação as demais amostras, 

além de ter apresentado o maior teor de ferro (0.92 mg%). 

Yuyama et al (2002a), encontraram valores médios semelhantes aos das 

amostras de açaí analisadas, em suco de açaí de diferentes procedências da Bacia 

do Rio Solimões – AM, porém com amplitude de variação de 0,29 a 1.09 mg%, 

superior ao obtido neste trabalho.  

Analisando a Tabela 9 ( anexo A), achados semelhantes ao teor de ferro 

foram revelados por Motta (1946) citado por Rogez (1998), que observaram valores 

médios de 5 mg/100g de matéria seca com relação a 71% das amostras analisadas. 

Quando atentamos para os resultados relativos ao teor de ferro agrupados na 

tabela 9 (em anexo), verificamos que o valor médio da amostra (P6) (10.64 mg%) é 

convergente com Chaves e Pecknick (1948) citado por Rogez (1996), (10.2 mg) 

expressos em 100g de matéria seca. 
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Pouca expressividade como fonte de ferro no açaí foram comprovados em 

trabalhos realizados por Yuyama et al (2001a) com ratos anêmicos, demonstrando-

se ineficaz no combate à anemia. 

 

Sódio 

Os valores de sódio variaram de 8,48 mg% ± 0,86 (P7) até 20.63mg% ± 5.93 

(P3) para açaí tipo fino e 15.19mg% ± 2.88 (P5) a 19.26mg% ± 4.90 (P1) para açaí 

tipo médio. Os valores médios para açaí tipo médio não evidenciaram diferença 

estatística. A avaliação de sódio das amostras revelou que a polpa (P7) diferiu 

estatisticamente das amostras de açaí tipo fino de outras procedências, havendo 

portanto menor teor deste mineral em sua composição (8.48 mg%). Assim como, 

contemplamos valores extremos expressando os maiores níveis detectados na série 

de amostras estudadas para P3 (20,63mg%), porém P4 e P6 não configuraram, pois 

qualquer diferença estatística. 

Essa variabilidade em relação ao sódio foi igualmente observada por Yuyama 

(2002c), tendo sido encontrados valores mínimos de 0,3 mg% e máximos de 13,9 

mg%, que se aproximam dos obtidos em 29% das polpas pesquisadas. 

 

Valor Calórico Total (VCT) 

Uma apreciação dos dados da tabela 3 mostra uma oscilação entre o valor 

mínimo de 52.76 ± 0.14 Kcal/100g (P7) e valor máximo 64.71kcal/100g ± 7.47 (P4) 

para açaí tipo fino e 73.51kcal/100g ± 5.38 (P5) a 80.11kcal/100g ± 12.92 (P1) para 

açaí tipo médio. Analisando os dados da tabela 1 verifica-se que não houve diferença 

significativa (p<0,05) entre as médias das amostras de açaí tipo médio. Entretanto, 

para as amostras de açaí tipo fino constata-se que P4 diferiu para P6 e P7. 

Estes resultados encontram-se dentro do intervalo encontrado por Yuyama et 

al. (2002c), onde obtiveram de 31 a 83 Kcal/100g em frutos de açaí de diferentes 

ecossistemas amazônicos. 
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Franco (1996), em sua tabela de composição de alimentos relatou para o suco 

do açaí um valor energético 2.3 vezes maior, quando comparado com o valor 

máximo obtido nesta pesquisa, 80.11kcal/100g para a polpa P1. Vale salientar que o 

valor calórico da polpa P1 aqui relatado apresentou o teor de lipídeos máximo 

(6,09g%) das polpas avaliadas nesse trabalho. Entretanto estudos demonstram que 

a temperatura e o tempo de estocagem congelada são importantes fatores que 

afetam o valor nutritivo dos alimentos (WATT,1977 apud, FERREIRA, 2000). 

 

 

Parâmetros Físico-Químicos (Acidez, pH e ºBrix). 

Os valores médios obtidos dos parâmetros físico-químicos (acidez, pH e ºBrix) 

e análise estatística da comparação das polpas comercializadas na Região 

Metropolitana do Recife estão sumarizados nas Tabelas 3 e 4. Estas análises são 

importantes, por serem em sua maioria utilizadas nos padrões de identidade e 

qualidade dos sucos. 
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Tabela 3: Parâmetros físico-químicos (acidez, pH e ºBrix) e comparação estatística 
das polpas de açaí tipo médio comercializadas na Região Metropolitana do 
Recife/PE 

Polpa Acidez pH ºBrix 

P1 3,95±0,57a 4,81±0,14a 5.00±0,0a

P2 - - - 

P5 3,58±0,30a 4,94±0,08a 3.67 ± 0.58b

Em uma mesma coluna, médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente 
entre si a um nível de significância de 5% baseado no Teste de Ducan. 

 

 

Tabela 4. Parâmetros físico-químicos (acidez, pH e ºBrix) e comparação estatística 
das polpas de açaí tipo fino comercializadas na Região Metropolitana do Recife/PE 

Polpa Acidez pH ºBrix 

P3 2,35±0,28b 4,87±0,44a 6,67±1,15a

P4 4,57±0,66a 4,33±0,20ab 2.0 ± 0.0c

P6 4,27±0,08a 4,16±0,05b 4.00±0,0b

P7 4,20±0,04a 4,30±0,03ab 4.00±0,0b

Em uma mesma coluna, médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente 
entre si a um nível de significância de 5% baseado no Teste de Ducan. 

 

 

Acidez Titulável Total 

Os ácidos orgânicos presentes em alimentos influenciam o sabor, odor, cor, 

estabilidade e manutenção de qualidade. A proporção relativa dos ácidos orgânicos 

presentes em frutas e hortaliças varia com o grau de maturação e condições de 

crescimento (CECCHI,1999). 

Quando apreciamos a tabela 5, verificamos uma variabilidade nos índices de 

acidez, em ácido cítrico, de 2.35 mEq/100mL ± 0.28 (P3) até 4.57 mEq/100mL ± 0.66 
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(P4) para açaí tipo fino e 3.58mEq/100mL ± 0.30 (P5) a 3.95mEq/100mL ± 0.57 (P1) 

para açaí tipo médio.  

Quanto a acidez, a análise estatística (p<0,05) não foi identificada diferença 

significativa (p<0.05) entre as polpas (P1 e P5). Nota-se, porém, que a amostra (P3) 

foi a única que apresentou os menores valores de acidez diferindo significativamente  

em relação as demais amostras de açaí tipo fino. 

Outros trabalhos foram realizados na caracterização da porção comestível do 

açaí maduro (fruto), com valores médios 0.20% citados por Freire, Souza e 

Mendonça (2000). 

 

pH 

Quanto ao potencial hidrogeniônico (pH) das polpas de açaí, o valor mínimo 

apresentado foi de 4.16 ± 0.05 (P6) valor máximo de 4.87 ± 0.44 (P3) para açaí tipo 

fino e 4.81 ± 0.14(P1) a 4.94 ± 0.08 (P5) a 4.94 ± 0.08 (P5) para açaí tipo médio, 

caracterizando o açaí como fruta ácida de acordo com a classificação de Bigelow 

citado por Leitão (1980), o que consequentemente influi nas suas características 

sensoriais. 

Esses dados estão próximos aos encontrados por Bezerra, Nery e Lobato 

(2002), que ao analisarem amostras de “vinho” originário dos principais municípios 

consumidores de Macapá e Santana (AP), observaram a média de 4.4. Porém em 

desacordo com os resultados de Rogez et al (1996); Rogez (2000) que obtiveram 

valores médios de 5.8 e 5.23, respectivamente. 

Não houve diferença significativa entre as amostras (P1 e P5), assim como os 

dados relativos às amostras de açaí tipo fino (P3; P4; P6 e P7), condensados na tabela 

5, os valores se equivalem. 

A Instrução Normativa consultada (BRASIL,2000) estabelece um valor mínimo 

para pH para polpa de açaí de 4.00 e dentre as amostras analisadas, todas se 

apresentaram dentro dos padrões estabelecidos. 
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Trabalho realizado por Ferreira (2000) em polpa de umbu maduro submetido a 

três métodos de congelamento diferentes, revelou que o pH se manteve estável 

durante 180 dias de armazenamento a –22.6ºC, não sofrendo influência dos referidos 

processos tecnológicos. 

 

Sólidos Totais Solúveis (ºBrix) 

Conforme mostra a Tabela 5, os sólidos totais solúveis (ºBrix) os valores 

médios variaram de 2.00ºBrix ± 0.0 (P4) a 6.67ºBrix ± 1.15 (P3) para açaí tipo fino e 

3.67ºBrix ± 0.58 (P5) a 5.00ºBrix ± 0.0 (P1) para açaí tipo médio. A análise estatística 

dos dados (tabela 3) evidencia uma diferença significativa (p<0,05) entre as médias 

dos valores para açaí tipo médio, apresentando os maiores valores para P1 enquanto 

os menores valores foram para P5. 

Os valores médios obtidos 6,67; 2,0; 4,0 e 4,0 respectivamente para as polpas 

(P3; P4, P6 e P7), comprovou-se a existência significativa (p<0.05) entre os valores de 

P3 e os demais, porém P6 e P7, os valores se equivalem. 

Mendonça (1999) constatou que o congelamento a –18ºC até 180 dias de 

armazenamento não afeta os sólidos totais solúveis (ºBrix) em polpas de pinhas, 

tanto para amostras controle quanto às com aditivos permitidos pela legislação. 

 

ºBrix/Acidez 

Os valores de ºBrix/acidez das polpas de açaí comercializadas na Região 

Metropolitana do Recife estão explicitados a seguir (gráfico 1). 
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Gráfico 1: Relação ºBrix/acidez nas polpas comercializadas na Região Metropolitana 

do Recife - PE 

 

A relação ºBrix /acidez obteve valores que variaram de 0.94 (P6) até 2.84 (P3) 

para açaí tipo fino e 1.02 (P5) a 1.27 (P1) para açaí tipo médio. Nos frutos, a relação 

sólidos solúveis/acidez é uma das formas de avaliação do grau de doçura. Desta 

forma, podemos inferir que essa variabilidade indica graus diferentes de doçura nos 

frutos selecionados. 
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O açaí sofre degradação em poucas horas, mesmo sob refrigeração, um das 

razões pela sua perecibilidade é a grande carga microbiana presente no fruto, 
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detectar a presença dos microrganismos nas polpas de açaí, justificam as condutas 

higiênico-sanitárias, como medidas de controle de qualidade, em todo o processo de 

cultivo, manipulação e beneficiamento. 

Os resultados referentes à analise microbiológica das amostras de polpas de 

açaí comercializadas na Região Metropolitana de Recife estão apresentadas na 

tabela 5. 

Tabela 5: Análise microbiológica de polpas de açaí comercializadas na Região 
Metropolitana de Recife - PE, 2003 
 

AMOSTRAS/ 
PRODUTOS 

COLIFORMES A 
45º UFC/g 

SALMONELLA ssp 
25g 

BOLORES E 
LEVEDURAS 

UFC/g 
P1 <10 Ausente 100 
P2 <10 Ausente 20 
P3 <10 Ausente 3.1x103

P4 <10 Ausente <10 
P5 <10 Ausente - 
P6 <10 Ausente 400 
P7 <10 Ausente 40 

Padrão do 
Ministério da 
Agricultura 
Segundo a 
Instrução 

Normativa n.º 01 
de 7 de janeiro de 

2000 

1/g Ausente Máximo 5x1x103/g 

Padrão do 
Ministério da 

Saúde Segundo a 
Resolução n.º 12 
de 2 de janeiro de 

2001 

102 Ausente - 

 

A legislação brasileira estabelece que, para obtenção de polpa de elevada 

qualidade, faz-se essencial utilizar frutas sadias, limpas e isentas de parasitas e de 

outros detritos animais ou vegetais. Não constando fragmentos de partes não 

comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas (aditivos químicos) à sua 

composição normal, exceto às previstas (BRASIL, 2000).  
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A resolução - RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 da Agência de Vigilância 

Sanitária, do Ministério da Saúde (Brasil, 2001) estabelece a análise de Coliformes a 

45ºC e Salmonella sp em polpas de frutas concentradas ou não. Os resultados para 

essas análises apresentaram ausência dos microrganismos pesquisados nas polpas 

de açaí. Apontando prováveis indícios de pasteurização da referidas polpas. Estes 

resultados são concordantes com os obtidos por Souza, Melo, Almeida (1999) em 

amostras de açaí e do fruto comercializados em Macapá – AP pelas batedeiras 

financiadas pelo governo do Estado. 

Avaliando as variações de contaminação em 26 amostras de açaí tipo médio 

comercializado em Belém, Buxant et al (1997) verificaram Salmonella em 15.38% 

(4/26) das amostras, podendo concluir que sua ingestão constitui-se em risco à 

saúde do consumidor. 

Coroa et al. (1995) identificaram coliformes totais em 100% das amostras 

analisadas de suco de açaí coletadas na comunidade da Feira de Igarapé, localizada 

na Ilha de Combú no município de Acará – PA, justificando o elevado índice, 

decorrente principalmente ao tipo de água, aos utensílios e forma de manipulação do 

produto. 

Pesquisa implementada por Oliveira, Lima e Oliveira (1988) revelou que 100% 

das amostras de “vinho” de açaí continha coliformes totais e 13.3% de positividade 

para Salmonella podendo-se inferir que o nível de contaminação dos manipuladores 

não é o único veículo de transmissão de patógenos, a matéria-prima oriunda do 

campo e os equipamentos do processamento também podem ser responsáveis pela 

contaminação do “vinho” de açaí. 

Os resultados obtidos no presente trabalho para bolores e leveduras, variaram 

entre 20 UFC/g (P2) e 3.1 x 103 UFC/g (P3), embora a contaminação observada não 

implique em riscos à saúde pública, porém prejudica a qualidade dos produtos finais, 

bem como o valor encontrado nesta pesquisa para pH enquadra-se na faixa de (2.0 – 

8.0) em que mofos e leveduras se multiplicam facilmente.  
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Segundo a instrução Normativa nº 01 de 7 de janeiro de 2000 do Ministério da 

Agricultura e Abastecimento (BRASIL, 2000) que indica 5 x 103UFC/g para bolores e 

leveduras, 100% das amostras analisadas demonstram o atendimento aos 

parâmetros.  

Nassar, Souza e Oliveira (1999) verificaram a presença de bolores e leveduras 

em 100% das amostras analisadas por swabs, nas superfícies de equipamentos, 

utensílios e mãos de funcionários, coliformes totais e fecais em 55.5%, com 

confirmação de positividade de Escherichia coli em indústria de processamento de 

sucos e néctares na cidade de Belém – PA, o que leva a considerar que as causas 

sejam a manutenção inadequada, má higienização e deficiência de treinamento dos 

funcionários envolvidos no processamento do produto. 

Pesquisa realizada sobre a cinética de deterioração dos frutos do açaizeiro 

Rogez et al. (1999a) comprovaram um aumento regular no decorrer do tempo pós-

colheita, pelo crescimento de carga original do fruto excedendo 108 UFC por grama 

de matéria seca depois de 40 horas. 

Trabalho realizado por Souza, Melo e Almeida (1999) em amostras de açaí 

comercializadas na cidade de Macapá – AP, detectaram um percentual de 100% 

(9/9) de positividade para bolores e leveduras em níveis superiores aos 

estabelecidos na legislação vigente, podendo indicar deficientes condições higiênicas 

em equipamento, falhas de processamento e/ou armazenamento, além de matéria-

prima excessivamente contaminada. 

Rogez et al. (1999b) pesquisando rasas (depósitos onde são armazenados os 

açaís após colheita e durante o transporte) mencionaram uma correlação negativa 

entre a contaminação das rasas 7.6 x 108 UFC/cm2 de bactérias mesófilas e 1.5 x 105 

UFC/cm2 de bolores e leveduras e dos frutos nelas contidos, mas isso não descarta a 

possibilidade das rasas terem influência, mesmo que não seja direta, na 

contaminação geral do fruto. 

Barboza, Bueno e Garcia – Cruz (1999) constataram como uma das 

alternativas de branqueamento em frutas, a utilização de energia radiante 
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(microondas) na potência alta (700W) a tempo de exposição determinado, reduzindo 

significativamente a população microbiana inicial, visando desta forma oferecer 

produtos com qualidade microbiológica aceitável. 

 

5.2. Parte comestível do açaizeiro (epicarpo e mesocarpo) 

A tabela 6 apresenta os resultados da composição química da porção 

comestível do fruto do açaizeiro (epicarpo + mesocarpo) obtidos nessa pesquisa bem 

como os relatados por outros autores. Todos os resultados foram apresentados em 

base úmida a fim de comparar os dados entre si. 

Tabela 6. Composição química da porção comestível do açaí (epicarpo + 

mesocarpo). 

Parâmetros Vaz 

2003 

Chaves 
Pecknick 

1948 

Motta 
1946 

América y 
Panamá 

1961 

Almeida e 
Valsechi 

1966 

Aguiar 
1996 

Franco 
1996 

Yuyama 
et al 1997

Umidade (1) 40.79 ± 2.8 41.00 59.73 41.00 50.90 36.0 - - 

Proteína (1) 3.97 ± 0.45 3.40 2.52 3.40 4.74 3.60 3.80 - 

Lipídeos (1) 17.36 ± 1.11 13.40 7.00 12.20 12.17 2.00 12.20 14.90 

Carboidratos 
(1)* 

36.15 12.00 25.52 12.20 12.03 57.40 36.60 - 

Cinzas (1) 1.73 ± 0.03 1.20 1.23 1.2 1.76 1.00 - - 

Cálcio (2) 235.9 ± 5.26 - - - 118.33 - 118.00 - 

Ferro (2) 2.06 ± 0.28 - - - 11.78 - 11.80 0.02 

Sódio (2) 15,46 ± 0.82   - - 33.88 - - 0.03 

VCT (3) 316,72 - - 265.00 - 262.00 247.00 - 

VD 11        

VCT – valor calórico total 
VD (%) – Valor diário segundo Software Dietwin 
(1) – (g/100g); (2) mg/% ; (3) – Kcal/100g e   * - valores calculados por diferença 
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Umidade 

A umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade e 

composição, e é de fundamental importância para classificação dos produtos do açaí  

após o processamento tecnológico. 

Quanto à umidade do fruto, nesse trabalho, o valor médio encontrado para 

esse parâmetro do açaí foi de 40.79g%, conforme explicitado na primeira coluna da 

tabela 1. Esses dados estão em consonância com o teor relatado pelo Instituto de 

Nutricion de Centro America y Panama (1961 apud CALZAVARA, 1972), que foi de 

41.0g%. Entretanto, o valor observado diverge dos de Aguiar (1996) e Almeida Costa 

e Godoy (1936) citado por Calzavara (1972), que encontraram teores de umidade 

iguais a 36.0 e 38.6g%, respectivamente. 

 

Proteína 

O valor médio encontrado para proteína foi de 3.97g% (tabela 1) que é 

compatível com a tabela de Franco (1996) e Aguiar (1996), que relataram uma 

percentagem média de 3.80 e 3.60g%, respectivamente, em frutos de açaí. O teor de 

proteína no açaí é relativamente alto quando comparado com outras frutas, no 

entanto, as proteínas são classificadas como incompletas, uma vez que em sua 

constituição apresentam deficiência em um ou mais aminoácidos essenciais. 

Pesquisa efetuada por Paulo Rodrigues (1947) citado por Calzavara (1972), 

constatou teor de proteína de 4,37g%, em amostras de Euterpe edulis Mart, essa 

maior concentração pode ser relacionada a diversos fatores intrínsecos ao fruto 

(classificação de cultivares, estabelecimento de ponto ótimo de colheita).  

 

Lipídeos 

O percentual encontrado para lipídeos foi de 17,36g%. Este resultado não está 

em perfeito acordo com Yuyama et al. (1997) que analisando frutos de açaí 
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provenientes de Codajás – Manaus – AM, encontraram níveis de lipídeos de 14.9g%. 

Em contrapartida, a “Tabla de Composicion de Alimentos para uso na America 

Latina” do Instituto de Nutricion de Centro America y Panama (1961) apud Calzavara 

(1972) determina um teor de 12.2g% de lipídeos, valor este bem inferior ao 

encontrado neste trabalho.  

O alto teor de lipídeos contido no açaí faz com que esta fruta seja enquadrada 

entre aquelas que se caracterizam por apresentar este componente em destaque. 

 

Carboidratos 

Observa-se que o teor médio de carboidratos com valor de 36.15g%, situa-se 

muito próximo ao 36.6g% indicado na Tabela de Composição de Alimentos de 

Franco (1996), no entanto, se distanciando dos valores que foram observados por 

Almeida e Valsechi (1966), Motta (1946) citados por CALZAVARA (1972), e Aguiar 

(1996). Vale ressaltar que esses autores encontraram a seguinte composição em 

100g da parte comestível 12.03g%, 25.52g% e 57.4g%, respectivamente. Portanto, a 

grande variabilidade de valores encontrada na literatura, conduz evidentemente a 

controvérsias quanto à quantificação deste parâmetro. 

 

Resíduo Mineral Fixo (Cinzas) 

A percentagem de cinzas apresentada neste trabalho foi de 1.73g% estando 

de acordo com Almeida e Valsechi (1966 apud CALZAVARA 1972), que encontraram 

1.76g%. Entretanto, esses valores divergem dos de Aguiar (1996) e Motta (1946) 

citado por Calzavara(1972), que relataram uma percentagem média de cinzas de 1.0 

e 1.23g% em frutos de açaí, respectivamente. 

A quantidade de cinzas no açaí é elevada quando comparado com outras 

frutas frescas. A média da maioria das frutas é de, aproximadamente 0.54g%, 

enquanto que no açaí chega a ser o dobro do valor acima mencionado. 
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Minerais (Cálcio - Ferro – Sódio) 

O resultado médio obtido nesta pesquisa para concentração de cálcio na 

porção comestível do açaí foi de 235.90 mg%, 2 vezes maior que o apresentado na 

Tabela de Composição de Alimentos de Franco (1996), 118.0 mg%. 

Quanto ao conteúdo de ferro no açaí, o valor encontrado foi de 2.06 mg%. 

Esse valor é inferior ao encontrado por Almeida e Valsechi (1966) citado por Rogez 

(1998), que observaram valor médio de ferro de 11.78 mg %, e ao referido por 

Franco (1996), que descreve 11.8 mg% em frutos de açaí. 

A concentração de macronutrientes e micronutrientes no açaí é equivalente a 

maioria das frutas. 

Os teores de sódio para porção comestível do açaí apresentaram média de 

15.46 mg/100g ± 0.82. Tais achados demonstram que o açaí como fonte de sódio é 

pouco expressivo, como as demais frutas. Entretanto, quando comparados com a 

literatura, verifica-se que os resultados são muito distintos, ou seja, Yuyama et al. 

(1997) relatam um valor de 0.03 mg% em amostras de açaí, enquanto Almeida e 

Valsechi (1966) citado por Rogez (1998), 40.71mg% do mesocarpo e epicarpo.  

 

Valor Calórico Total (VCT) 

Esse parâmetro é calculado com base na composição centesimal e os dados 

obtidos para porção comestível do açaí apresentados na literatura são divergentes 

dos encontrados nesse trabalho principalmente para o teor de lipídeos. O valor do 

VCT aqui calculado foi de 316,72 Kcal/100g, bastante superior aos citados por Aguiar 

(1996) que observou uma média de 262.00 Kcal/100g, com variações de 247.0 

Kcal/100g (Tabela de Composição de Alimentos de Franco; 1996) a 265.0 Kcal/100g  

(“Tabla de Composicion de Alimentos para uso na America Latina” do Instituto de 

Nutricion de Centro America y Panama (1961 apud CALZAVARA; 1972). Uma 

possível explicação para esses resultados discordantes seria o elevado teor de 
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lipídeos do açaí encontrado nesta pesquisa, já que a quantidade de calorias 

fornecidas por um grama de lipídeos é de nove calorias, elevando o valor calórico. O 

VD calculado pelo software Dietwin para o açaí com VCT de 270 Kcal foi de 11% 

para uma dieta de 2.500 calorias. 
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Perfil cromatográfico dos ácidos graxos do açaí 

Esse fruto analisado em cromatógrafo à gás, revelou a seguinte composição 

em ácidos graxos, apresentada na Tabela 7. 

Tabela 7: Composição em ácidos graxos (em g/100g) do fruto de açaí. 

Ácidos graxos Faixa % Média % 

Palmítico (C16:0) 18,6 – 20,41 19,5 

Palmitoléico (C16:1) ϖ-9 2,71 – 3,1 2,92 

Esteárico (C18:0) 1,3 – 1,91 1,67 

Oléico (C18:1) ϖ-9 67,71 – 69,13 68,48 

Linoléico (C18:2) ϖ-6 5,93 – 6,56 6.22 

Linolênico (C16:3) ϖ-6 0,80 – 1,95 1,22 

Resultados correspondentes à média de 8 repetições. 

 

A tabela 7 apresenta a composição dos ácidos graxos de fruto do açaí, a 

quantificação foi feita pelo somatório das áreas dos picos e os resultados expressos 

em área percentual, destacando-se a predominância do ácido oléico. Em menor 

proporção, os ácidos linolênico, esteárico e palmitoléico, se diferenciando de outros 

óleos de palmáceas por não apresentarem o óleo láurico em sua composição, 

acordando com Rogez et al. (1996) que encontraram 27,5 % de saturados e 67,5% 

de insaturados e Lubrano et al. (1994 apud AKWIE, 2000), que apresentaram 

24.0% de saturados e 74,5% de insaturados.  

O cromatograma da composição em ácidos graxos característicos dos frutos 

de açaí está apresentado na figura 2. 

 



Figura 2:

ácidos graxos de aç

encontrado uma significativ

grandes proporções de ácido oléico, em consonância com o presente estudo. 

“spray dryer”, evidenciou uma grande pe

insaturados, assim como a conserva

constituindo-se tecnicamente viável, demonst

perecibilidade da fruta.   

mostraram um perfil cromatogr
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escala industrial. Observa-se uma maior 

(78,84%) em relação aos saturados
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A comparação dos dados obtidos do óleo de açaí e outros óleos comestíveis 

áfico do óleo de oliva, principalmente em relação ao 

ico como pode ser visto na tabela 8, sugerindo sua utilização em 

proporção dos ácidos graxos insaturados 

 (21.17%), numa razão de 3,72. 

Em um trabalho de Yuyama et al. (2002c), avaliando a composição dos 

aí de diferentes ecossistemas da Amazônia, tendo sido 

a variabilidade entre teores de ácidos graxos, com 

Trabalho realizado por Nazaré (2000) com açaí desidratado em aparelho 

rcentagem (77.70%) de ácidos graxos 

ção das características organolépticas, 

rando como alternativa, em virtude da 

 Cromatograma da composição em ácidos graxos do fruto de açaí. 
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Tabela 8: Comparação entre o perfil de ácidos graxos de açaí e oliva, soja, milho e algodão. 

Ácidos graxos Açaí (1) Óleo de Oliva (2) Óleo de soja (2) Óleo de milho (2) Óleo de arroz (2) Óleo de algodão 
(2) 

Láurico - - - - - - 

Mirístico - - Traços - Traços 0,6 ± 0,3 

Palmítico 19.5  ± 0.64 11,8 ± 2,9 10,4 ± 1.1 12,4± 0,8 13,4 ± 2,7 21,5 ± 1,9 

Palmitoléico 2.92  ± 0.14 0,7 ± 0,1 - Traços Traços 0,3 ± 0.2 

Esteárico 1.67 ± 0.19 2,3 ± 0.3 3,4 ± 0.1 2,3 ± 0.1 1,7 ± 0,3 2,2 ± 0.3 

Oléico 68,48  ± 0.73 68,4  ± 2,7 20,6 ± 0.7 33,5  ± 0.7 43,0 ± 4,9 18,9 ± 1,7 

Linoléico 6.22  ± 0.27 12,3  ± 0,1 54,5 ± 1,9 46,6 ± 0,2 35,9 ±2,0 52,2 ±3,1 
Linolênico 1.22  ± 0.33 - 6,7 ± 0,1 0.7 ±0.6 1,4 ± 0.5 - 

Araquídico - - - 0,2 ± 0,2 Traços - 

Gadoléico - - - - Traços - 

Total saturado 21.17  14,1 13,7  ± 1,1 14,6 ± 0,8 15,1 ± 2,3 24,3 

Total Insaturado 78.84  81,4 81,8 ± 1,3 80,11 ± 0,8 80,0 ± 1,5 71,1 

(1) - Vaz/2003 
(2) - Mercadante e Rodriguez – Amaya/1986 
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados desta pesquisa, nas condições em que foram obtidos, 

permitem concluir que: 

 

 As polpas de açaí comercializadas na Região Metropolitana do 

Recife apresentam conformidade com os Padrões de Identidade e Qualidade do 

Ministério de Agricultura e Abastecimento, para açaí tipo médio e tipo fino; 

 Existe variabilidade significativa quanto aos parâmetros físico-

químicos analisados entre as marcas de polpas comercializadas de açaí tipo fino, 

permitindo inferir que não existe um sistema de controle de qualidade eficiente 

desses produtos; 

 A porção comestível do fruto do açaí apresenta elevado teor de 

lipídeos e conseqüentemente pode ser considerada um alimento de alto valor 

energético; 

 A fração lipídica do fruto do açaí apresenta composição em ácidos 

graxos semelhante ao perfil apresentado pelo óleo de oliva principalmente em 

relação ao teor de ácido oléico. 
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Figura. 3. Processo de extração da polpa congelada do açaí. 
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TABELA 10: Composição química média das polpas de açaí (expressa em matéria seca) comercializadas na 

Região Metropolitana do Recife – PE, 2003 

POLPAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

MATÉRIA SECA (1) 12.83 12.28 10.56 10.13 12.2 8.65 8.72 

PROT

LIPÍDEOS (1) 

FIBRA (1) 

CARB

CINZAS (1)

CÁLCI

FERRO (2) 

SÓDI

ENERGIA (

EÍNA (1) 10.83 10.91 6.06 9.18 10.41 9.83 8.72 

47.47 45.11 29.73 52.81 43.52 47.63 43.58 

51.75 52.77 33.33 75.42 33.85 45.09 34.75 

OIDRATOS (1) * 38.43 40.80 63.87 30.25 48.86 38.96 44.38 

 3.27 3.09 2.27 3.16 3.77 3.47 3.21 

O (2) 391.19 364.09 482.20 654.99 623.77 632.60 663.99 

5.77 5.37 4.17 5.03 6.39 10.64 5.73 

O (2) 150.12 142.18 195.36 153.41 124.51 162.77 97.25 

3) 624.40 613.52 565.35 530.41 696.12 624.05 605.05 

VCT – valor calórico total 
(2) (%) ; (2) – mg% ; (3) – Kcal/100g e * - valores calculados por diferença 
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