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RESUMO

O açaí (Euterpe oleracea Mart.) é um fruto peculiar, de alto valor energético, cuja composição é caracterizada por um elevado teor de ácidos 
graxos poliinsaturados, fibras e compostos antioxidantes. Devido à excessiva manipulação durante a obtenção da polpa, são excelentes substratos 
para a proliferação de microrganismos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da polpa congelada de açaí 
comercializada em mercados públicos na cidade de São Luís-MA. A pesquisa foi realizada no período de agosto a setembro de 2017, no 
Laboratório de Microbiologia do Programa de Controle de Qualidade de Alimentos e Água da Universidade Federal do Maranhão (PCQA-UFMA) e 
de Microbiologia de Alimentos da Faculdade Estácio. Quanto à amostragem, foram coletadas 10 amostras de polpas congeladas, adquiridas em 
cinco mercados públicos da cidade de São Luís - MA (Mercado Central, Vila Embratel, Cohab, Coroadinho e João Paulo), sendo identificadas e 
acondicionadas em caixa isotérmica para transporte. Em relação às análises microbiológicas, para a determinação do Número Mais Provável por 
mililitro (NMP/mL) de coliformes a 45ºC; a contagem de Staphylococcus coagulase positiva e a pesquisa de Salmonella sp., seguiu-se a 
metodologia recomendada pelo Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Food. Na contagem de bolores e leveduras, a 
partir das diluições 10-1, 10-2, 10-3 e 10-4 procedeu-se as analises; pipetou-se alíquotas de 1mL de cada diluição para placas de Petri, logo em 
seguida adicionou-se a cada placa 15mL do Agar batata dextrose, previamente fundido, resfriado a 45ºC e acidificado com o ácido tartárico. 
Deixou-se solidificar a temperatura ambiente. Incubou as placas a 25ºC/5 dias. Após o período de incubação, considerou-se para contagem 
somente as placas da mesma diluição que apresentarem de 30 a 300 colônias. Em seguida, multiplicou a média das duas placas pelo fator de 
diluição correspondente, expressando o resultado em Unidades Formadoras de Colônias por grama ou mililitros (UFC/g ou mL). Para o preparo 
das amostras e diluições, de cada amostra de alimentos pesou-se assepticamente 25 g e transferiu-se para um frasco contendo 225 mL de solução 
salina a 0,85% de NaCl (diluição 10-1); a partir desta, procedeu-se com as diluições sucessivas 10-2, 10-3, 10-4. Os resultados das análises 
mostraram que todas as amostras apresentaram contaminação por coliformes a 35ºC e 45ºC, além de bolores e leveduras; em duas foram 
confirmadas Escherichia coli; não houve resultado positivo na pesquisa para Salmonella. A situação requer elaboração e implementação de ações 
de fortalecimento de vigilância sanitária nesses locais. Todas apresentaram altas contagens para bolores e leveduras. A legislação nacional RDC nº 
12, de 02 de janeiro de 2001  não estabelece valores máximos específicos para E. coli, só para coliformes termotolerantes, sendo o seu valor 
máximo 10² UFC g-1; relata também que Salmonella deve estar ausente em 25 g; porém não estabelece valores padrão para bolores e leveduras. 
Além disso, a Instrução Normativa Nº 01 de 07 de janeiro de 2000, constitui o limite máximo de 5x103 UFC g-1 para apuração de bolores e 
leveduras em polpas de frutas in natura e 2x103 UFC g-1 em polpas tratadas termicamente (ou conservadas quimicamente). A contagem de 
coliformes termotolerantes (de origem fecal) não deve exceder a 1,0 NMP g-1. A principal hipótese para a contaminação dessas polpas é a falta 
de condutas apropriados no processo de manipulação dos alimentos por partes dos vendedores. Portando, é importante a elaboração e 
implementação de ações de fortalecimento desse segmento por meio da articulação entre o poder público, prefeitura, sistemas de vigilância 
sanitária em saúde nos mercados públicos de São Luís - MA. Reitera-se, também, a importância de repensar os treinamentos ofertados aos 
vendedores de alimentos nesses locais, afim de que sejam efetivos para que os mesmos cumpram as recomendações básicas de higiene.
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