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Introdução

Açaí é o fruto da palmeira conhecida como 
açaizeiro, cujo nome científico é Euterpe oleracea. É 
uma espécie nativa das várzeas da região amazônica, é 
também um alimento muito importante na dieta dos 
habitantes do Pará, onde seu consumo remonta aos 
tempos pré-coloniais. Hoje em dia é cultivado não só na 
Região Amazônica, mas em diversos outros estados 
brasileiros [1].

É considerado alimento de alto valor calórico, com 
elevado percentual de lipídeos, e nutricional, pois é rico 
em proteínas e minerais. Em áreas de exploração 
extrativa, o açaí representa a principal base alimentar da 
população. 

O óleo extraído do açaí é composto de ácidos 
graxos de boa qualidade, com 60% de monoinsaturados 
e 13% de poliinsaturados. Com relação às proteínas, 
possui teor superior ao do leite (3,50%) e do ovo 
(12,49%), enquanto o perfil em aminoácidos é 
semelhante ao do ovo. Possui elevado teor de 
antocianinas, contendo cerca de 1,02 /100 g de extrato 
seco, têm função antioxidante, que assegura melhor 
circulação sanguínea e protegem o organismo contra o 
acúmulo de placas de depósito de lipídeos, causadores 
da arteriosclerose. É rico em minerais, principalmente 
potássio e cálcio e, dentre as vitaminas, pode ser 
destacada a vitamina E, um antioxidante natural que 
atua na eliminação dos radicais livres [2].

Por possuir essas propriedades, o açaí tornou-se 
tão freqüente que ele passou a ser adicionado a outros 
ingredientes deixando-o além de mais saboroso e 

nutritivo, mais propício a meios de contaminação por 
microrganismos.                                                                                                                                                             

Foi constatado em trabalhos já existentes, que o 
açaí se degrada em poucas horas e mesmo sob 
refrigeração, seu tempo máximo de conservação é de 12 
horas [3]. Segundo OLIVEIRA et al. [4] um dos fatores 
responsáveis pela sua permissibilidade é a grande carga 
microbiana presente no fruto.

Daí a necessidade do presente trabalho avaliar 
bactérias mesófilas aeróbicas em cinco amostras de 
sucos de açaí comercializados na Universidade Federal 
rural de Pernambuco – campus dois irmãos.

Metodologia

Foram coletadas de forma aleatória cinco amostras 
de sucos de açaí em estabelecimentos nas proximidades 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco -
Campus Dois Irmãos, local de grande fluxo de 
estudantes considerados possíveis consumidores deste 
produto.

Após a coleta, cada amostra foi prontamente 
identificada e encaminhada para processamento no 
laboratório de Microbiologia da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE). Realizou-se a assepsia 
das amostras e em seguida foram processadas as 
análises bacteriológicas que consistiram na investigação 
de bactérias mesófilas aeróbicas. Foi utilizado o Método 
de Plaqueamento em profundidade, empregando a 
metodologia Pour Plate, que consiste em adicionar em 
cada placa de Petri previamente esterilizada a amostra 
(1 mL de cada diluição), em seguida o meio de cultura.
Segundo metodologias descritas pelo Manual de 



Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos, 
2001[6].

De cada amostra foram retirados assepticamente 
25 ml, que foram transferidos para Erlenmeyer contendo 
225 ml de água peptonada estéril e logo após 
homogeneizado, constituindo a diluição 10-1. A seguir, 
1ml desta primeira diluição (10-1) foi transferida para 
tubos contendo 9ml de água peptonada, realizando 
diluições seriadas até obter a diluição de 10-6.

Simultaneamente inoculou-se 1 mL das diluições 
selecionadas em placas de Petri estéreis, em duplicatas, 
obedecendo a ordem da mais diluída até a mais 
concentrada, para quantificação de Bactérias Mesófilas
Aeróbicas. Em seguida foi vertido, nas placas 
inoculadas, de 10 a 15 ml do meio Plate Count Agar 
(PCA), previamente fundido, e resfriado. Com as placas 
em superfície plana, realizaram-se movimentos 
circulares suaves na forma de oito para homogeneizar o 
inoculo. Aguardou-se a completa solidificação do ágar, 
invertendo as e incubando a 35ºC por 48 horas. 

Após o período de incubação a leitura foi realizada 
em um contador de colônia, as diluições selecionadas 
foram aquelas que apresentaram a contagem de colônias 
entre 25 e 250.

Resultados e Discussão

A contagem de bactérias mesófilas indica a 
qualidade sanitária do ar ambiente e indicando também 
a não contaminação do alimento processado. Todas as 
bactérias patogênicas de origem alimentar são 
mesófilas, portanto, uma alta contagem de mesófilos, 
que cresce a mesma temperatura da do corpo, significa 
que houve condições para que esses patógenos 
crescessem [5].

Diante da metodologia realizada, obteve-se 
resultados calculados em UFC/mL e demonstraram que 
em todas as amostras analisadas houve crescimento de
Bactérias Mesófilas Aeróbicas, com valores oscilando 
entre estimado 2,5 x 104 e 9,3 x 107 UFC/mL.
(TABELA 1)

Considerações Finais

Diante dos resultados obtidos, percebe-se a 
grande necessidade da existência de um monitoramento 
nos estabelecimentos citados, enfatizando os cuidados 
no preparo e manipulação desses alimentos, a fim de 
minimizar os ricos de contaminação por 
microrganismos.
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Tabela 1. Resultados da quantificação em UFC/mL das 
amostras analisadas

AMOSTRAS UFC/mL
A1 1,0 x 105

A2 5,8 x 104

A3 1,1 x 105

A4 9,3 x 107

A5 2,5 x 104


