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RESUMO 

As condições de comercialização dos alimentos é um fator determinante para a 

qualidade do produto que é ofertado ao público consumidor. O objetivo deste trabalho 

foi de realizar um levantamento de informações analíticas e qualitativas sobre as 

condições de comercialização de alguns dos estabelecimentos de açaí da cidade de 

Nossa Senhora da Glória, Sergipe. A polpa do fruto açaí (Euterpe Oleracea Martus) 

nativo da região sul e América Central é um o alimento mais conhecido e consumido da 

região amazônica. A pesquisa explorativa sobre as condições de higiênicas e 

comercialização da polpa, foi realizada em 12 estabelecimentos que comercializam açaí 

na cidade de Nossa Senhora da Glória no ato da coleta da amostra de produto açaí foi 

realizada a aplicação de um checklist in loco para a análise do percentual de boas 

práticas de manipulação do produto vendido, em seguida foram realizadas as análises 

de sólidos solúveis totais (SST), umidade (%U. bu) e cor do fruto. Foi possível observar 

que mesmo que os estabelecimentos não apresentem as melhores condições higiênicas 

de comercialização, não é indicativo que os comerciantes do fruto ofereçam um produto 

de baixa qualidade. 
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ABSTRACT 

Food marketing conditions are a determining factor for the quality of the product offered 

to the consuming public. The objective of this work was to carry out a survey of 

analytical and qualitative information about the commercialization conditions of some 

of the açaí establishments in the city of Nossa Senhora da Glória, Sergipe. The pulp of 

the açaí fruit (Euterpe Oleracea Martus) native to the South and Central America is one 

of the best known and most consumed food in the Amazon region. The exploratory 

research on the hygienic conditions and marketing of the pulp was carried out in 12 

establishments that sell açaí in the city of Nossa Senhora da Glória. percentage of good 

practices in handling the product sold, then analyzes of total soluble solids (TSS), 

moisture (%U.bu) and fruit color were performed. It was possible to observe that even 

if the establishments do not present the best hygienic conditions for marketing, it is not 

an indication that the fruit merchants offer a low-quality product. 
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1.0  INTRODUÇÃO  

A qualidade está associada aos conceitos de tecnologia e inovação. Embora 

estejam relacionadas e a tecnologia seja uma condição necessária para promover a 

eficiência de processos, não é, no entanto, suficiente uma vez que, mesmo dispondo de 

tecnologia adequada, as empresas podem não retirar dela todas as suas potencialidades 

(PIRES, 2012). 

Em se tratando de alimentos, a segurança é o principal atributo de qualidade a 

ser considerado, visto que, a depender das condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, 

referentes tanto ao ambiente de manipulação quanto aos utensílios empregados e higiene 

pessoal, podem favorecer a alta propagação de microrganismos contaminantes no 

produto (FREGONESI et al., 2010; MELLO E RESENDE, 2018). 

A falta de hábitos higiênicos sanitários prejudica a manipulação da matéria-

prima e seus derivados podendo ocasionar a contaminação física, química e/ou 

biológica, com consequente ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) 

e/ou alterações sensoriais ocasionadas por ação enzimática. A Vigilância Sanitária é 

responsável pela investigação de campo, indo até o local para avaliar as condições de 

saúde dos funcionários, as condições higiênico sanitárias do estabelecimento 

(GERMANO, 2015). 

A fiscalização sobre o controle de qualidade do açaí é insuficiente comparada a 

alta demanda que este fruto possui e os dados disponíveis na literatura apresentam 

limitações em função da compilação, quantidade de amostras utilizadas, metodologias, 

condições edafoclimáticas, tratos culturais e tratamento pós-colheita, o que evita uma 

base de dados atualizados refletindo a necessidade da implantação de políticas públicas 

para subsidiar essa demanda (COSTA et al., 2020).  

Em virtude de suas características físico-químicas e sensoriais, a polpa de açaí 

vem conquistando um aumento considerável do seu consumo no Brasil. Em Nossa 

Senhora da Glória, interior de Sergipe, a comercialização do açaí tem crescimento de 

forma acelerada ganhando espaço e fidelizando clientes nos pontos que o 

comercializam. Contudo, ainda não há relatos de estudos que avaliaram a qualidade do 

que é comercializado na cidade, bem como as condições dos estabelecimentos. Diante 

do exposto, percebe-se a necessidade de realizar um levantamento de sobre as condições 

dos estabelecimentos de comercialização do açaí da cidade de Nossa Senhora da Glória, 
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Sergipe, além de verificar a qualidade físico-química e microbiológica dos produtos 

comercializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.0  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral  

Realizar um levantamento de informações analíticas e qualitativas sobre as 

condições de comercialização de alguns dos estabelecimentos de açaí da cidade de 

Nossa Senhora da Glória, Sergipe. 

2.2 Objetivos Específicos  

• Identificar as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos por meio 

de um Checklist aplicado em visita realizada in loco a alguns dos pontos que 

comercializam açaí na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE; 

• Caracterizar os parâmetros físico-químicos (umidade, sólidos solúveis totais 

e cor) do produto açaí comercializado em alguns dos pontos de venda de 

Nossa Senhora da Glória/SE; 
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3.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1  Açaí 

O Açaí é o fruto do açaizeiro Euterpe oleracea Martus, de origem nativa da 

América Central e do Sul, é considerado como a palmeira mais produtiva da região 

amazônica. Destaca-se por ser fruto exótico e é consumido como um alimento básico 

nessa região do Brasil. Nos últimos anos, o fruto açaí ganhou a atenção internacional 

como um alimento funcional, devido aos seus benefícios nutricionais e terapêuticos 

relacionados a alta capacidade antioxidante e sua composição fitoquímica (BONOMO 

et al., 2014; MENEZES et al., 2008; BERNAUD; FUNCHAL, 2011). 

O açaí, é um dos produtos da biodiversidade brasileira que tem ganhado mais 

espaço no mercado de alimentos, com circulação em escala nacional e internacional. Os 

dados de produção e exportação vem aumentando ao longo dos anos (CONAB, 2020). 

O Açaí é um fruto encontrado na região amazônica e consumido no mercado 

nacional e internacional devido ao seu sabor e suas propriedades nutricionais. Trata-se 

de um alimento calórico, rico em lipídeos, antocianinas e propriedades farmacológicas 

(MENEZES; TORRES; SRUR, 2008; GOMES, 2011; YUYAMA et al., 2013), sendo o 

estado do Pará o líder em produção nacional. Esse fruto tem relevante representação 

comercial dentre os frutos da Amazônia, sendo a polpa pasteurizada e congelada sua 

principal forma de comercialização (NOGUEIRA, 2009). 

O fruto do açaizeiro tem uma forma globosa, de 1 a 2 cm de diâmetro, e peso 

médio de 1,5 grama; dependendo do tipo e da maturação, o epicarpo é roxo ou verde, 

porém seu consumo não ocorre na forma in natura, necessitando ser processado 

(ROGEZ et al., 2011).  

A produção do açaí no mercado do estado do Pará foi inicialmente, 

fundamentada na agricultura familiar baseada em pequenos hectares nas áreas de várzea 

e igapó do estuário amazônico paraense. Nesse cenário a economia ainda mantinha 

pouca rentabilidade nos municípios e na capital do estado e consistia em pequenos 

produtores e comerciantes que faziam a economia circular com foco principal do 

consumidor em Belém, assim o açaí não é somente considerado alimento, o açaí, 

historicamente, se tornou fonte de renda familiar, gerando empregos diretos e indiretos, 
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causando influência na estatística socioeconômica de quem depende dessa atividade 

econômica para a sobrevivência (SOUZA et al., 2011). 

A cadeia produtiva agrícola está associada a um elo entre os agentes do setor 

agroindustrial e sistema de produção familiar tradicional, passando por um 

gerenciamento de relações comerciais sobre um determinado produto em torno do seu 

ciclo produtivo desde uma área delimitada que se refere a uma região de produção inicial 

até ao longo percurso e final consumidor (SOUZA et al., 2011). 

O clima propício para a cultura do açaizeiro é do tipo tropical quente e úmido. 

A espécie E. precatoria e, principalmente, a E. oleracea, por causa do processo 

evolutivo em ambiente de estuário, adaptam-se melhor em condições climáticas de 

elevada pluviosidade, temperatura e insolação (EMBRAPA, 2018). 

A temperatura média acumulada condiciona a qualidade intrínseca e a época de 

maturação fisiológica dos frutos. Nas zonas tropical e equatorial, são considerados 

ambientes adequados a açaicultura as regiões com precipitação anual acima de 1.500 

mm e estação seca inferior a três meses com precipitação acumulada igual ou superior 

a 50 mm (EMBRAPA, 2018). 

O estado do Pará, com produção de 127.406 mil toneladas/ano, é o maior 

produtor nacional de frutos de açaí, com 95,47% de participação da produção brasileira. 

Quatro municípios paraenses são responsáveis por 59,73% da produção, conforme 

dados do IBGE (2019), a saber: Igarapé-Miri (20,98%), Portel (21,27%), Abaetetuba 

(8,57%) e Cametá (7,92%). 

 

3.1.1  Composição  

O açaí, além de apresentar um sabor delicioso e refrescante, é uma fruta com 

valor nutricional altamente energético, contendo alto teor de lipídios, carboidratos, 

proteínas, tornando-o um alimento calórico. Ainda apresenta, em sua composição, 

compostos bioativos, como polifenóis, da classe dos flavonoides, em destaque as 

antocianinas (DARNET et al., 2011; KANG et al., 2010) que conferem ao açaí 

capacidade antioxidante (YAMAGUCHI et al., 2015). 
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O fruto do açaizeiro demonstrar alta capacidade antioxidante, apresenta também 

benefícios nutricionais e terapêuticos, como, por exemplo, ação antiproliferativa, anti-

inflamatória, e efeito cardioprotetor, quando associado a um estilo de vida adequado 

(BONOMO et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2010). 

Devido ao fruto apresentar propriedades físico-químicas com poder 

antioxidante, que atuam inibindo ou diminuindo os efeitos desencadeados pelos radicais 

livres, estudos indicam a possibilidade de o açaí fazer parte dos grupos dos alimentos 

funcionais (POZO-INSFRAN et al., 2004; ROCHA et al., 2015). 

Algumas alterações sensoriais podem ocorrer na polpa do açaí a depender da 

forma como são armazenados, sendo que o tempo máximo de armazenamento da polpa 

de açaí in natura é de apenas 12 h, sob refrigeração algumas medidas devem ser tomadas 

para evitar a deterioração da mesma, já que a carga microbiana é alta. Um Outro fator 

que pode alterar as características nutricionais e visuais da polpa é a presença de enzimas 

endógenas como peroxidase (POD) e polifenoloxidase (PPO), que estão associadas à 

oxidação de compostos fenólicos e alteração da cor, dessa maneira essas mudanças 

enzimáticas podem levar a rejeição do consumidor (JESUS; LEITE; CRISTIANINI, 

2018).  A seguir a tabela 1 apresenta os principais componentes da polpa do fruto açaí. 

TABELA 1. Principais componentes do açaí. 

Componentes Quantidade 

Fibras 25% 

Proteínas 10% 

Carboidratos 2,96 – 3,55% 

Vitamina C, E, B1 

Minerais Mn, Fe, Zn, Cu, Cr 

Ácidos graxos essenciais Ômega-6 e Ômega- 9 

Compostos bioativos Fenólicos e terpenos 

Fonte: (GUIMARÃES et al., 2017). 

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 (EMBRAPA, 2005). 
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Os flavonoides são uma grande classe de compostos polifenólicos de baixa 

massa molecular, que possuem um esqueleto de 15 carbonos constituído por dois anéis 

de benzeno, ligados através de um anel de pirano heterocíclico. Essa classe de polifenóis 

foi classificada em seis subgrupos: flavonas, flavonóis, flavononas, flavan-3-ols, 

isoflavona e antocianinas (GOMES et al., 2016). No açaí, a classe das antocianinas 

desperta maior interesse devido à sua prevalência (POZO-INSFRAN et al., 2004). 

 

3.1.2 Formas de consumo 

O açaí é habitualmente consumido com farinha de mandioca, associado ao peixe, 

camarão ou carne, sendo o alimento básico para as populações de origem ribeirinha no 

estado do Pará. Com o açaí são produzidos sorvetes, licores, doces, néctares e geleias, 

podendo ser aproveitado, também, para a extração de corantes e antocianina. A polpa 

representa 15% e é aproveitada, de forma tradicional, no consumo alimentar, sorvetes e 

outros produtos derivados (TINOCO, 2005).  

Do açaí in natura é elaborado uma bebida não alcoólica denominada 

popularmente como “vinho de açaí”. Na região norte do Brasil, a polpa pode ser 

consumida como prato principal acompanhado de peixe ou algum tipo de carne seca, ou 

também como sobremesa, servida na tigela e adicionada de farinha de mandioca e/ou de 

tapioca (SALES, 2014). 

Regionalmente, mesmo quem não consome açaí, por não gostar, aprecia o 

produto, pois sabe que o sabor do fruto é muito marcante, trazendo um sentimento de 

felicidade e satisfação e faz falta em uma refeição (SILVA, 2020). 

Segundo  GRATÃO, 2011 a formação do gosto de um território tem base nos 

aspectos culturais do imaginário, devido à dimensão sociocultural, pois as experiências 

vividas no antes, durante e depois da comensalidade são “parte indissociável da tradição 

culinária, desenvolvida regionalmente e, em alguns casos, localmente”.  

 

3.1.3  Legislação 

A Instrução Normativa, Nº 37 publicada em 08 de outubro de 2018 do Ministério 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) a Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária – ANVISA tem como objetivo estabelecer os padrões de Identidade e 

Qualidade mínimos que devem obedecer ao açaí, açaí clarificado, açaí desidratado, 

destinados para consumo como bebida, pronta para consumo ou após reconstituição 

(BRASIL,2018). 

Classificados de acordo com a quantidade de água empregada no processo de 

extração da parte comestível, bem como etapas de elaboração subsequentes, o produto 

é classificado e denominado de açaí, açaí clarificado, ou açaí desidrato.   Açaí, seguido 

do percentual de sólidos totais, é a bebida obtida a partir da parte comestível do fruto 

extraída com adição de água e filtração, preservando a cor, aroma o sabor característicos, 

além de quantidade mínima de compostos fenólicos antocianinas. O teor mínimo de 

sólidos totais para o açaí deverá ser de 8%. Açaí clarificado é a bebida obtida a partir da 

parte comestível do açaí extraída com água e subsequente redução do nível de sólidos 

totais a valor igual ou inferior a 2%, por meio de processo tecnológico adequado, 

preservando a cor, aroma o sabor característicos, além de quantidade mínima de 

antocianinas (BRASIL, 2018). 

Açaí desidratado, seguido do percentual de sólidos totais, é o produto obtido a 

partir da desidratação da parte comestível do açaí, previamente extraída com água, 

através de processo tecnológico adequado, devendo possuir concentração de sólidos 

totais não inferior a 96%, além de quantidade mínima de compostos fenólicos e 

antocianinas (BRASIL, 2018). 

No processo de elaboração do açaí desidratado é permitido a adição de 

maltodrextrina, maltodrextrina modificada, ou ambas, sendo de 20 % o teor mínimo de 

sólidos totais de açaí no produto final. O açaí, o açaí clarificado e o açaí desidratado 

devem ser obtidos de frutas frescas, sãs, maduras, atendendo às respectivas 

especificações, desprovidas de terra, sujidades, parasitas, insetos e micro-organismos 

que possa tornar o produto improprio para o consumo (BRASIL, 2018). 

A água utilizada para a extração deve ser água potável obedecendo aos Padrões 

de potabilidade estabelecidos em legislação específica. O açaí, açaí clarificado, açaí 

desidratado, devem ter suas composições de acordo com as características do fruto que 

lhe deu origem, não devendo apresentar alterações, misturas com outros frutos de 

espécies diferentes, nem submetido a práticas consideradas ilícitas (BRASIL, 2018). 
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Abaixo a tabela 2 faz menção as características físicas-químicas e sensoriais da polpa 

do açaí determinadas segundo a legislação. 

TABELA 2. Características físicas, químicas e sensoriais da polpa do açaí determinadas 

segundo a legislação. 

Composição Máximo (g/100gms) Mínimo (g/100gms) 

pH 6,2 4 

Proteínas - 7 

Açúcares totais 6 - 

Acidez total 3,2 - 

Antocianinas 1,80 - 

Polifenóis totais - 0,44 

Fonte: BRASIL, 2018. 

O açaí, açaí clarificado e o açaí desidratado devem observar às demais 

características físicas, químicas, microscópicas e sensoriais fixadas nos Padrões de 

Identidade e Qualidade para polpa de fruta em geral. O açaí, açaí clarificado, e o açaí 

desidratado devem observar os limites máximos (BRASIL, 2018). 

O fruto açaí deve ser submetido a processo tecnológico adequado com aplicação 

de calor para a inativação de enzimas e diminuição da carga microbiológica, como 

processo de branqueamento do fruto a no mínimo 80°C por dez segundos e processo de 

pasteurização do açaí a no mínimo 80 °C por dez segundos (BRASIL, 2018). 

Os aditivos e coadjuvante de tecnologia para que o açaí possa ser conservado 

por processo físico, sendo proibido o uso de conservadores químicos ou de corantes, 

com exceção do corante obtido do próprio fruto do açaí. Sendo assim no açaí pode ser 

adicionado de coadjuvantes de tecnologia de fabricação previstos em legislação 

específica (BRASIL, 2018). A seguir a tabela 3 mostra os limites máximos 

microbiológicos determinados para a polpa de açaí segundo a legislação. 
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TABELA 3. Limites máximos microbiológicos determinados para a polpa de açaí 

segundo a legislação. 

Microrganismo Tolerância para amostra 

Escherichia coli Ausente 

Staphilococcus aureu 102/g 

Salmonella sp Ausente em 25g 

Trypanossoma cruzi Não detectável em 25g 

Fungos filamentosos e leveduras 10³ UFC/g 

*UFC: Unidade Formadora de Colônias em gramas. 

FONTE: (BRASIL, 2018). 

 

3.1.4  Comercialização 

O Brasil é considerado o país que mais produz, consome e exporta o açaí, e as 

indústrias, visando a manutenção e ampliação do mercado do fruto, estão investindo não 

só no cultivo, mas também na qualificação da mão de obra. Com o crescimento do 

mercado, esse produto passou a ser consumido também nas grandes capitais brasileiras, 

atingindo até alguns países, como Japão, China, Estados Unidos e Europa (MENEZES 

et al., 2008). 

No mercado brasileiro, o fruto é consumido com finalidade de bebida energética 

já no mercado externo, como uma bebida exótica (DARNET et al., 2011; 

YAMAGUCHI et al., 2015). 

Atualmente, o “ouro roxo” como o açaí é conhecido em muitas regiões 

produtoras, chega a quase todos os continentes e a movimentação financeira acompanha 

esta dimensão planetária. Tal cenário tem incentivado a verticalização da cadeia de 

produção do açaí e a busca pelo aumento e por novos mercados fora do Brasil. Numa 

companhia processadora de açaí de grande porte, cerca de 12% do total produzido é 

vendido internacionalmente e, de acordo com gerente de vendas, o plano é que até 2021 

as exportações cheguem a 30% da produção da empresa sendo os Estados Unidos o 
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maior comprador, com 40% do total exportado. Os países árabes, somam cerca de 10% 

deste total. Desde 2015, a produção brasileira de açaí tem sido superior a 1 (um) milhão 

de toneladas, com crescimento anual de até 18,85% entre os anos 2016 - 2017, com um 

crescimento total de 38,7% em todo o período considerado (CONAB, 2020). 

Em 2020, o cenário de pandemia por COVID-19 tem sido determinante para 

oferta e demanda do açaí e, consequentemente, para a formação de preço. Para os 

produtores de açaí, não foi possível perceber até o momento a dimensão do impacto da 

pandemia na comercialização do fruto, mas existe uma expectativa de que haja 

dificuldade para escoamento do produto, uma vez que o estoque usualmente formado 

pelas indústrias processadoras para atender a demanda no primeiro semestre do ano não 

foi comercializado como esperado.  Contudo, muitos municípios ainda se encontram 

com movimentação restrita devido aos altos índices de ocorrência da COVID-19 no 

Estado (CONAB, 2020). 

Com a valorização do produto, contudo, a demanda local aumentou e grande 

parte do que é produzido tem ficado na região, sendo esse um dos principais motivos 

pelos quais a pandemia não gerou grandes impactos na comercialização do açaí 

(FLORENCE, 2020). 

Em Sergipe, no ano de 2015 a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de 

Sergipe- EMDAGRO distribuiu mudas de açaí às famílias nos municípios de 

Cristinápolis, Indiaroba, Itabaiana, Lagarto, Maruim e Simão Dias, que possuem 

condições de clima e solo para as mudas, como os da região sul, alguns do litoral norte 

e agreste e em áreas irrigadas para desenvolvimento da renda local. Em Nossa Senhora 

da Glória, no noroeste do estado sergipano o solo e clima não favorecem o plantio do 

fruto, mas em contrapartida é um ótimo município para a comercialização do fruto já 

beneficiado (EMDAGRO, 2016). 

Em Nossa senhora da Glória/SE a comercialização da polpa de açaí tem se 

expandido bastante nos últimos anos, mesmo com essa expansão do comércio de açaí 

no município, não se tem imagens que localizem os pontos de vendas, sendo necessário 

para esta pesquisa exploratória a elaboração de uma imagem que demostrasse os locais 

de venda do produto. A imagem 1 abaixo demonstrando os pontos de venda de açaí foi 

elaborada pela autora do trabalho onde localiza alguns dos estabelecimentos espalhados 
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pela cidade. A seguir a IMAGEM 1 mostra alguns dos pontos de comercialização de 

polpa de açaí na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE. 

 

 

IMAGEM 2. Alguns dos pontos de comercialização de polpa de açaí na cidade de 

Nossa Senhora da Glória/SE. FONTE: A AUTORA. 

 

3.1.5  Precificação 

O açaí que chega ao mercado nordestino percorre um longo caminho, saindo 

normalmente de Igarapé-Miri no Pará para várias cidades da região. Com dificuldades 

para transporte do produto devido o cenário de pandemia, a oferta de açaí no estado 

acabou ficando prejudicada mesmo com a diminuição da demanda local, favorecendo a 

produção do estado, promovendo a alta do preço pago ao produtor de açaí maranhense, 

mesmo em período de safra e com a pandemia (CONAB, 2020).  

As variações do preço do açaí, em sua grande parte, são determinadas por 

períodos de safra e entressafra nos estados. No ano 2020 mesmo com o cenário de 

pandemia do COVID-19, também exerceu grande impacto na formação do preço 

mínimo pago pelo açaí de R$ 1,41, porém com exceção do estado Maranhão - MA, o 

preço pago aos produtores de chegaram a R$ 3,75 no segundo trimestre do ano 2020 

(CONAB, 2020). 
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3.1.6 Fraudes e contaminação 

Ultimamente o noticiário tem registrado diversos casos de adulteração de polpas 

de açaí como adição de corante para mascarar a cor (MESQUITA, 2018); de papel 

higiênico (G1 PARÁ, 2014), liga neutra (O LIBERAL, 2014), farinha de tapioca, trigo, 

acetona, liga neutra e corantes (BOM DIA PA, 2014) que levam a descredibilizarem do 

produto pelo público consumidor. 

Quando o açaí é adulterado com trigo ou fécula de mandioca nas concentrações 

a 10% de adulterante não possui alteração na cor ou sabor na polpa de açaí (MARINHO; 

ARAÚJO; GOMES, 2017; MARINHO, GOMES, 2017). E o amido é uma matéria-

prima barata e abundante para alimentação pois é fonte de reserva de energia nos 

vegetais, sementes e tubérculos (RIBEIRO; SERAVALLI, 2007). 

Diante dessa situação, além de problemas envolvendo a contaminação, alguns 

batedores de açaí recorrem a recursos de adulteração da polpa de açaí e que apesar de 

constantes ações da vigilância sanitária essas fraudes são recorrentes no mercado 

informal (GONÇALVEZ, 2017). 

Em novembro de 2018, na cidade em Belém/PA durante a vistoria a um dos 

estabelecimentos que comercializam a polpa do açaí, foi encontrada uma tigela com 

resto de um corante, o que configura fraude. “A adulteração foi constatada. Muitos 

batedores de açaí usam corante para melhorar a cor do produto, para que fique mais 

atrativo. Isso é considerado como fraude ao consumidor. Não se admite que o açaí que 

chega ao consumidor seja adulterado (O LIBERAL, 2018). 

3.2  Ferramenta de Qualidade 

A qualidade passou por um processo de evolução que levou ao surgimento de 

várias técnicas para gerenciar a qualidade de produto e processo, ou seja, as chamadas 

ferramentas de gestão da qualidade cujo objetivo é auxiliar a melhoria contínua. Essas 

técnicas tem o princípio básico de identificar um problema, suas causas fundamentais e 

a eliminação ou minimização dessas causas fundamentais, até o processo de 

implementar e verificar as ações esperadas (CARPINETTI, 2012). 

Paladini e Carvalho (2012) mostram conceitualmente o que são essas 

ferramentas da qualidade, nada mais que mecanismos básicos para selecionar, implantar 
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ou avaliar alterações decorrentes no processo com o uso de análises objetivas de partes 

mensuradas nesse processo. Elas entram para orientar a ação do usuário, possibilitando 

o mesmo de conhecer, passo a passo, com o objetivo de gerar melhorias, como ocorrem 

as mudanças no processo. Dentre as ferramentas de qualidade se destacam as Boas 

Práticas de Fabricação (BPF). 

 

3.2.1 Boas Práticas de Fabricação - BPF 

As normas que estabelecem as chamadas Boas Práticas de Fabricação - BPF 

envolvem requisitos fundamentais que vão desde as instalações da indústria, passando 

por rigorosas regras de higiene pessoal e limpeza do local de trabalho, tais como 

lavagem correta e frequente das mãos, utilização adequada dos uniformes, disposição 

correta de todo o material utilizado nos banheiros e o uso de sanitizantes, até a descrição, 

por escrito, dos procedimentos envolvidos no processamento do produto (MACEDO, 

2004). 

A Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, estabelece os 

Procedimentos Operacionais Padronizados – POP, que contribuem para a garantia das 

condições higiênico-sanitárias necessárias ao processamento/industrialização de 

alimentos, complementando as Boas Práticas de Fabricação. Aplica-se aos 

estabelecimentos processadores/industrializadores nos quais sejam realizadas algumas 

das seguintes atividades: produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e 

transporte de alimentos industrializados (BRASIL, 2002). 

Os estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos devem 

desenvolver, implementar e manter para cada item relacionado determinados abaixo 

pelos Procedimentos Operacionais Padronizados - POPs. - Que tem como objetivo a) 

Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. b) Controle da 

potabilidade da água; c) Higiene e saúde dos manipuladores; d) Manejo dos resíduos; e) 

Manutenção preventiva e calibração de equipamentos; f) Controle integrado de vetores 

e pragas urbanas; g) Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens; h) 

Programa de recolhimento de alimentos (BRASIL, 2002). 

A qualidade das polpas de frutas está diretamente relacionada com a qualidade 

da matéria-prima, juntamente com as condições de transporte, armazenamento, 
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processamento e o   tipo de embalagem. No caso do açaí, são inúmeros os problemas 

enfrentados e, para se estabelecer no mercado, a empresa deve colocar como fator 

principal de seu produto a qualidade (COHEN et al., 2011). 

É necessário seguir os padrões de qualidade estabelecidos pela Agência de 

Vigilância Sanitária que define as Boas Práticas de Fabricação (BPF) um conjunto de 

medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos com o objetivo de 

garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os 

regulamentos técnicos (ANVISA, 2018).  
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4.0  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1  Local da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada em alguns dos estabelecimentos (trailers, sorveterias e 

distribuidoras) que comercializam açaí na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE. Sendo 

realizada em 12 dos estabelecimentos que comercializam o produto a açaí em Nossa 

Senhora da Glória/SE, entre eles 2 distribuidoras, 3 sorveterias e 7 trailers analisados 

nos meses de abril a maio de 2021. 

Em cada estabelecimento visitado para a coleta do produto foi realizado um 

checklist in loco para avaliação dos parâmetros de qualidade dos estabelecimentos.  

4.2  Condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos  

Foram analisadas as condições de higiene sanitárias dos estabelecimentos 

através da aplicação de um Checklist adaptado para estabelecimentos, de acordo com a 

RDC nº 216 (BRASIL, 2004) (em anexo). 

O checklist aplicado in loco nos estabelecimentos apresentava 8 blocos: 1 - 

Edificações, Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios; 2 - Higienização de 

Instalações, Equipamentos, Móveis; 3 - Manejo de resíduos; 4 - Manipuladores/ 

Matérias primas, ingredientes e embalagens; 5 - Preparação do Alimento; 6 - 

Armazenamento e Transporte do Alimento Preparado; 7 - Exposição ao Consumo do 

Alimento Preparado; 8 - Documentação e Registro.  

O resultado dos dados coletados foi dado em porcentagem (%) através de regra 

de três utilizando a pontuação dos blocos. 

4.3  Aquisição das amostras 

Na realização do estudo foram explorados 12 estabelecimentos que 

comercializam açaí na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE. Como o estudo foi de 

natureza exploratória, não formam analisadas amostras de diferentes lotes em diferentes 

espaços de tempo. 

As amostras de açaí foram adquiridas dos estabelecimentos que vendem açaí na 

cidade, entre eles estão sorveterias, trailers e distribuidoras (ambas fornecem açaí para 

os pontos de venda da cidade). Sendo uma 1 amostra por estabelecimento, onde a mesma 

amostra de cada ponto de venda passou por 3 repetições nas análises de SST e °Brix. 
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4.4  Análise das características do açaí vendido 

A pesquisa foi aplicada em alguns dos estabelecimentos da cidade de Nossa 

Senhora da Glória- SE, que beneficiam e comercializam açaí de maneira aberta ao 

público. 

Para a avaliação foram observadas as condições de higiene dos estabelecimentos e 

características como cor, umidade e SST presente nas amostras de açaí de diferentes. 

Sendo assim para preservar as características sensoriais da matéria-prima oferecida 

ao consumidor, as amostras compradas dos respectivos locais, foram colocadas em caixa 

térmica com gelo e levadas à análise para identificar possíveis alterações no produto 

comercializado, através das análises físicas-químicas (umidade e sólidos solúveis totais) 

e de cor. 

4.5 Análises físico-químicas 

Foram observados parâmetros físico-químicos de umidade e sólidos solúveis 

totais (°Brix) (IAL, 2008). 

4.5.1 Sólidos Solúveis Totais (SST) 

Para determinação do Teor de Sólidos Solúveis Totais (SST) foram utilizadas 

gotas filtradas do produto e colocadas no prisma de um refratômetro portátil em escala 

de 0 a 30%, para realização da leitura, seguindo a metodologia conforme normas 

analíticas do Instituto Adolfo Lutz (Instituto Adolfo Lutz, 1985). Os resultados foram 

obtidos em °Brix. 

4.5.2 Umidade (%U.bu) 

A para a determinação da umidade foram utilizados cadinhos de porcelana, 

balança analítica e estufa, foi colocado em torno de 5g de açaí em cada cadinho. 

Os cadinhos foram pesados antes de adicionar a amostra de açaí, em seguida 

coletado o peso. Levado para estufa (105°C), após o tempo em estufa o peso foi coletado 

novamente (IAL, 2008). 
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4.6 Análises de cor: 

Para avaliação da cor das amostras de açaí foi utilizada a metodologia proposta 

por Yam et al. (2004), na qual foram registradas fotos das amostras em ambiente com 

luminosidade controlada e os dados tratados no programa Adobe Photoshop®. Foram 

avaliados os parâmetros L* (luminosidade), a* (vermelho-verde) e b* (amarelo-azul). 

4.7 Análise estatística: 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e os resultados foram 

apresentados como a média e seu desvio padrão (DP). Análises de Variância (ANOVA) 

foram aplicadas. 

Os resultados obtidos foram analisados com auxílio dos softwares Statística 

versão 7.0 (StatSoft Inc., US). 
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Resultados do checklist 

O resultado do checklist não apresentou uma porcentagem (%) muito alta de 

adequação higiênica sanitária dos estabelecimentos analisados. Apenas as distribuidoras 

numeradas de 11 e 12 apresentaram as melhores condições higiênicas, seguidas das 

sorveterias e depois os trailers cada um em suas determinadas condições de 

atendimentos ao público já citadas. Essa condição de não adequação a higiene nos 

estabelecimentos nem sempre indica que, o produto ofertado seja de péssima qualidade, 

mesmo com a ausência de boas práticas durante a manipulação do produto vendido neste 

caso a polpa do açaí. Os pontos de venda por difícil que seja ainda conseguem vender 

algo de qualidade, isso se dá por que muitos estabelecimentos acabam se detendo a 

outras questões de segurança como, por exemplo, não demorar na estocagem do 

produto, ao chegar no ponto já ser refrigerador, pontos de segurança que mesmo sem 

conhecer as boas práticas de fabricação (BPF) conseguem fazer algo mesmo de forma 

empírica. Mesmo de maneira indireta os estabelecimentos se importam com a qualidade 

ao consumidor, nem todo estabelecimento analisado que obteve condições zero de 

higiene perante o checklist ofertaram uma matéria prima de péssima qualidade. 

Os estabelecimentos analisados na pesquisa foram numerados de 1 a 12. Dentre 

eles estão 7(sete) trailers, 3(três) sorveterias e 2(duas) distribuidoras. Os 

estabelecimentos estão representados por números; o estabelecimento de número 1: 

trailer; 2: trailer; 3: trailer; 4: trailer; 5; trailer; 6: trailer, 8: trailer; 7: sorveteria; 9: 

sorveteria; 10: sorveteria; 11: distribuidora e 12: distribuidora. As amostras de açaí das 

distribuidoras foram utilizadas como base para a comparação das demais amostras dos 

trailers e sorveterias. 

Os trailers não obtiveram os melhores resultados de higiene apenas 11%, mas 

ambos trailers ofereceram um açaí de qualidade, com características sensoriais 

agradáveis como: cor características, SST (°Brix) e Umidade (% U. bu) bem semelhante 

as distribuidoras. O trailer de número 1 apresentou todas as características sensoriais 

agradáveis mesmo não apresentando todas as condições de higiene exigidas no 

checklist; o trailer representado pelo número 2 não agradou muito em cor e sabor além 

de obter uma média de adequação menor que o trailer 1; o trailer de número 3 apresentou 

sabor, cor, umidade e SST bem próximos das distribuidoras e mesmo assim não atendeu 

com excelência os itens do checklist aplicado; o trailer de número 4 não atendeu a 
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nenhum dos itens do checklist, mas apresentou características agradáveis como cor, 

umidade, SST (°Brix) bem semelhantes as condições que das distribuidoras; o trailer de 

número 5 não contemplou o checklist como o esperado e a amostra de açaí não 

apresentou características tão agradáveis, mas mesmo assim se aproximaram das 

semelhanças as distribuidoras.; o trailer de número 6 não conseguiu de adequar a 

nenhum dos itens apresentados no checklist, mas apresentou características agradáveis 

de cor, umidade e SST(°Brix) bem próximas das distribuidoras; o trailer de número 8 

não conseguiu contemplar todos os itens de boas práticas do checklist o mesmo não 

apresentou uma amostra de açaí tão agradável em relação as características das 

distribuidoras. 

A sorveteria representada pelo número 7 apresentou um ótimo percentual de 

condições higiênicas, a amostra de açaí apresentou características agradáveis apresentou 

uma cor roxa tendendo ao tom marrom, com SST(°Brix) e umidade (%) não 

discrepantes aproximando-se bastante das distribuidoras; a sorveteria representada pelo 

número 9 não apresentou condições de higiene igual a sorveteria de número 7, mas 

obteve um bom percentual, as características apresentadas na amostra de açaí 

demostraram semelhança com as duas distribuidoras, com cor agradável, umidade e 

sólidos solúveis semelhantes; a sorveteria representada pelo número 10 não apresentou 

condições higiênicas adequadas como esperava-se por ser uma ambiente de recepção do 

público, entre os estabelecimentos foi a que apresentou uma amostra de açaí com mais 

características desagradáveis entre os analisados, a mostra de açaí foi a que mais 

apresentou cor azulada em comparação aos demais que apresentaram tons em roxo 

escuro e também um cheiro forte, mesmo assim a sorveteria apresentou características 

semelhantes a das distribuidoras.  

As distribuidoras obtiveram as melhores condições de higiene, onde suas 

amostras analisadas apresentaram caraterísticas sensoriais agradáveis de acordo com a 

legislação em vigor, em cor, umidade e SST(°Brix) auxiliando para a comparação das 

amostras dos demais estabelecimentos. A Figura 1 abaixo representa em porcentagem 

(%) a média de adequação de cada tipo de estabelecimento, onde os trailers obtiveram 

um índice adequado de 19,80%, as sorveterias 30,51% e as distribuidoras 75%. Em uma 

média geral, os 12 estabelecimentos obtiveram um valor de 31,68% de adequação. Cada 

tipo de estabelecimento possui características que influenciaram a essa média 

individual.  
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FIGURA 1. Média por tipo de estabelecimentos. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

Os trailers são estabelecimentos localizados em lugares abertos ao público, onde 

as pessoas vão até o ponto comprar e vão embora ou permanecem por pouco tempo. 

Ficam em condições maiores de exposição e a susceptibilidade a condições higiênicas 

desfavoráveis. Dessa forma, os trailers não conseguem atender a itens voltados a: 

existência de registro da manutenção programada e periódica dos equipamentos e 

utensílios; coletores de resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos 

dotados de tampas acionadas sem contato manual, devidamente identificados, íntegros, 

sacos plásticos e em número suficiente; procedimentos operacionais padronizados 

(POP) de higiene de instalações, equipamentos e móveis, higiene dos manipuladores. 

As sorveterias obtiveram um valor maior em relação aos trailers, por possuírem 

uma estrutura de acolhimento ao cliente, observou-se um cuidado maior em querer um 

oferecer ambiente mais higiênico para os clientes que consomem no local, 

contemplando mais os itens do bloco 8 - serviços de alimentação dispõe de manual de 

boas práticas e de Procedimentos operacionais padronizados (POP) disponíveis aos 

funcionários envolvidos e à autoridade sanitária; Registros mantidos pelo período 

mínimo de 30 dias. Serviços de Alimentação têm implementado Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP) de higiene de instalações, equipamentos e móveis, 

higiene dos manipuladores.  

As distribuidoras analisadas apresentaram as melhores médias dos 

estabelecimentos avaliados, as mesmas são locais apenas de distribuição da matéria-
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prima, não oferecem estrutura para o cliente consumir o produto no local, são apenas 

estabelecimento de retirada do produto, podendo perceber melhor condições de higiene 

por ser um local menos frequentado, conseguindo melhor pontuação nos blocos para 

itens como: existência de instrumentos ou equipamentos de medição críticos para a 

segurança dos alimentos, tais como termômetros, relógios; serviços de alimentação têm 

implementado procedimentos Operacionais Padronizados (POP) de: Higienização de 

instalações, equipamentos e móveis. Controle integrado de vetores e pragas urbanas; 

Higienização do reservatório.  

A Figura 2 representa a análise do bloco 1 para - Edificações, instalações, 

equipamentos, móveis e utensílios – para os estabelecimentos. Apenas os 

estabelecimentos 2, 3, 7, 8, 11 e 12 pontuaram como adequados em alguns dos itens do 

bloco de acordo ao checklist.  

Dos itens presentes no bloco 1 os únicos pontuados foram os de número: 1.4 - 

Existência de instrumentos ou equipamentos de medição críticos para a segurança dos 

alimentos, tais como termômetros, relógios, entre outros; e o de número 1.6 - Registro 

de manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios críticos para a 

segurança dos alimentos, tais como, pelo menos, refrigeradores, congeladores e 

equipamentos de conservação e distribuição a quente e a frio. Neste bloco poucos os 

estabelecimentos tiveram dificuldade em pontuação, se saindo melhor as duas 

distribuidoras, duas das sorveterias e dois trailers. Os demais itens (1.1; 1.2; 1.3 e 1.5) 

não conseguiram ser pontuados. 

FIGURA 2. Pontuação (%) obtida pelos estabelecimentos para Edificações, Instalações, 

Equipamentos, Móveis e Utensílios (Bloco 1). 
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FONTE: A autora (2021). 

 

A Figura 3 mostra a análise do bloco 2 para - higienizações de instalações, 

equipamentos e móveis, onde apenas os estabelecimentos 1, 7, 11 e 12 pontuaram por 

serem estabelecimentos. Dos itens descritos no bloco 2 - Higienização de Instalações, 

Equipamentos, Móveis apenas o item de número 2.1 - Existência de registros das 

operações de limpeza e/ou de desinfecção das instalações e equipamentos, quando não 

realizadas rotineiramente, verificados, datados e rubricados, apenas conseguiu ser 

pontuado por poucos estabelecimentos, se saindo melhor as duas distribuidoras, uma 

sorveteria e um trailer. Os demais itens não formam (2.2; 2.3; 2;4;2.5 e 2.6). pontuados 

por nenhum outro estabelecimento. 

FIGURA 3. Pontuação (%) obtida pelos estabelecimentos para - Higienização de 

Instalações, Equipamentos, Móveis (BLOCO 2). 

 

FONTE: A autora (2021). 
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A Figura 4 mostra a análise do bloco 3 para - Manejo de resíduos onde apenas 

os estabelecimentos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontuaram. Este bloco possui apenas um único 

item - 3.1 - Coletores de resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos 

dotados de tampas acionadas sem contato manual, devidamente identificados, íntegros, 

sacos plásticos e em número suficiente. Os estabelecimentos que não pontuaram esse 

item apresentaram um déficit de atenção ao descarte correto dos materiais utilizados. 

Alguns dos estabelecimentos pontuaram bem este item. Neste bloco se saíram bem as 

três sorveterias por serem espaços que recebem o público as mesmas se organizam mais 

relação a forma de como descartam os resíduos gerados, seguidas das duas 

distribuidoras (são lugares apenas de retirada do produto) e um trailer (são espaços mais 

abertos em praças públicas). 

 

FIGURA 4. Pontuação (%) obtida pelos estabelecimentos para   - Manejo de resíduos 

BLOCO 3. 

 

FONTE: A autora (2021). 

 

Na Figura 5 referente ao bloco 4 - Manipuladores / matérias primas, ingredientes 

e embalagens apenas os estabelecimentos 7, 11 e 12 pontuaram. Neste bloco os itens 

descritos que mais pontuaram foram os de número: 4.1 - Controle de saúde dos 

manipuladores realizado de acordo com legislação específica, sendo mantidos registros; 

4.2 - Existência de cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta 

higienização das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais apropriados; 4.3 

- Capacitações comprovadas mediante documentação; deles apenas os itens de número 

4.1 e 4.2 conseguiram ser os mais pontuados por alguns dos estabelecimentos, 

pontuando mais as distribuidoras e uma sorveteria e nenhum um trailer. Os itens 4.4 e 

4.5 não conseguiram ser pontuado. A seguir a figura 5 com a pontuação (%) do bloco 4. 
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FIGURA 5. Pontuação (%) obtida pelos estabelecimentos para - Manipuladores / 

Matérias primas, ingredientes e embalagens (BLOCO 4); 

 

FONTE: A autora (2021). 
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FIGURA 6. Pontuação (%) obtida pelos estabelecimentos para - Documentação e 

Registro – (BLOCO 8); 

 

FONTE: A autora (2021). 
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alimento preparado) e 7 (Exposição ao consumo do alimento preparado), não foram 
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a ser uma falta de conhecimento ou ausência de fiscalização em relação ao 

acondicionamento de produtos alimentícios. 
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resultados dos valores entre os trailers e sorveterias não ficaram tão discrepantes, visto 

que as distribuidoras obtiveram um valor de 19 e 24ºBrix bem semelhante aos demais 

estabelecimentos. Não houve variação dos resultados das triplicatas. A seguir a figura 7 

com o teor de SST (°Brix). 

FIGURA 7. Teor de SST (°Brix) para as amostras de açaí de cada estabelecimento; 

 

FONTE: A autora (2021). 
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SST(°Brix) apresentados, por exemplo, o trailer de número 1 apresentou um valor maior 

que o da distribuidora de número 12, e a trailer de número 8 um valor próximo da 
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teor de sólidos secos, o que indica que a polpa não é muito diluída, e para os 

estabelecimentos com maior valor de umidade, há uma maior diluição da polpa com 

água. Como já registrado pelo site O LIBERAL (2014) casos de adulteração de polpas 

de açaí como adição de corante para mascarar a cor a liga neutra uma mistura a base de 

água, goma e açúcar muito usado em sorvetes, que acabam sendo adicionados ao 

produto vendido para que tenha mais rendimento gerando mais lucro.  

FIGURA 8.Teor de umidade (%Ubu). 

 

FONTE: A autora (2021). 

Portanto nessa análise de umidade entre os estabelecimentos as amostras de açaí 
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pode-se observar que os valores de L* apresentaram distinção entre os estabelecimentos, 

apesar de terem apresentado uma pequena diferença no aumento sendo significativo 

(p<0,05), com exceção do estabelecimento de número 2, que apresentou maior 

luminosidade com valor de 32,33 dentre todos os demais estabelecimentos analisados. 

Os estabelecimentos de número 4 e 9 apresentam a menor luminosidade com valores de 

9,67 e 10,0 respectivamente. Os demais estabelecimentos apresentaram uma pequena 

variação de luminosidade.  

FIGURA 9. Pontuação para o Parâmetro L* (luminosidade) das amostras de açaí; 

FONTE: A autora (2021). 

 

Pode-se observar que os valores de a* (Figura 10) apresentaram maior 

variabilidade nos resultados. Neste parâmetro a coordenada a* representa a variação de 

cor que vai de vermelho (+a) a verde (-a), quanto mais baixa ele tende a cor vermelha 

quando mais ela aumenta tende a cor verde. 

A análise de cor a* nessa coordenada o trailer representado pelo número 2 

apresentou a maior tendencia a cor verde e a sorveteria representada pelo número 10 o 
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FIGURA 10. Pontuação Parâmetro a* (vermelho-verde) das amostras de açaí; 

 

FONTE: A autora (2021). 
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FIGURA 11. Pontuação para Parâmetro b* (amarelo-azul) das amostras de açaí; 

 

FONTE: A Autora (2021). 
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FIGURA 12. Parâmetro L* para cor descongelada do açaí; 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

Na coordenada a* pós descongelamento o trailer de número 4 e a sorveteria 

representada pelo número 7 apresentaram maior luminosidade entre os demais e a 

distribuidora de número 12 apresentou a menor luminosidade. Aqui podemos ver uma 

variação de cor um pouco mais evidente entre as amostras dos estabelecimentos 4 e 7 

que apresentam cor mais clara em relação as distribuidoras; 
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variação. Dentre os 12 estabelecimentos os de número 4 e 7 apresentaram a maior 

variação para no parâmetro a* entre as demais, atingindo 15,33 e o estabelecimento de 

número 12 apresentou a menor variação dentre todos os demais, com valor de 

aproximadamente 8. Os demais estabelecimentos não obtiveram uma variação 

significativa p≤0,05. 
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FONTE: A autora (2021). 

Na figura 14 a seguir estão os valores obtidos em relação ao parâmetro b* 

(amarelo-azul). Dos 12 estabelecimentos analisados apenas o estabelecimento de 

número 10 continua apresentando tendência de cor azul que vai a coordenada de cor “b” 

negativo, e o de número 12 também passou apresentar uma diferença de cor negativa 

entre os outros estabelecimentos analisados que continuaram apresentando cor positiva. 

Os outros estabelecimentos obtiveram variação de cor semelhante entre si. Na 

coordenada b* a amostra da sorveteria de número 10 continua apresentando a maior 

tendência de cor azul após o descongelamento entre as amostras, nessa coordenada a 

distribuidora de número 12 também apresentou um leve tom azulado pós 

descongelamento. 

FIGURA 14. Parâmetro a* para cor descongelada do açaí; 

 
FONTE: A autora (2021). 
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6.0  CONCLUSÃO  

 

Diante dos resultados levantados foi possível diagnosticar que os 

estabelecimentos comercias de açaí precisam realizar algumas adequações em relação 

às condições de boas práticas higiênicas para que possam garantir um produto seguro e 

de qualidade ao seu público consumidor. Foi verificado que cada estabelecimento possui 

suas características e dificuldades distintas, o que poderia dificultar nesta padronização 

para proporcionar um melhor atendimento.  

Com relação às características de cor e umidade, houve divergências dos 

resultados encontrados para os estabelecimentos em relação às principais distribuidoras, 

embora algumas se mantiveram iguais em alguns aspectos. Desta forma, não foi possível 

concluir sobre o que provocaria estas diferenças entre o processo e aquisição e 

comercialização, havendo necessidade de estudos e análises mais aprofundadas com 

comparação entre lotes e rastreabilidade. 

De todo modo, é viável recorrer aos órgãos competentes para exigir mais 

fiscalização e oferecer capacitações voltadas a área de boas práticas de fabricação com 

ênfase em procedimentos operacionais padrão para auxiliar melhor os estabelecimentos 

na manipulação dos alimentos, evitando alterações das características do produto, 

contaminação e desperdício dos mesmos. 
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ANEXOS 

Tabela 4. Checklist para aplicação nos estabelecimentos que comercializam açaí no 

município de Nossa Senhora da Glória/SE. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

ENDEREÇO: DATA:  
 

NOME FANTASIA:  
 

ITENS (Portaria 78/2009): 
Avaliação 

 

Adequado Inadequado 
 

1 - Edificações, 

Instalações, 

Equipamentos, 

Móveis e 

Utensílios 

1.1 - Limpeza dos componentes do 

sistema de climatização, troca de 

filtros, manutenção programada e 

periódica destes equipamentos 

registrados, 

verificados, datados e rubricados. 

(2.20)     

 

1.2 - Limpeza dos componentes do 

sistema de climatização, troca de 

filtros, manutenção programada e 

periódica destes equipamentos 

registrados, 

verificados, datados e rubricados. 

(2.20)     

 

1.3 - Existência de registro da 

manutenção programada e 

periódica dos equipamentos e 

utensílios. (2.30-31)     

 

1.4 - Existência de instrumentos ou 

equipamentos de medição críticos 

para a segurança dos alimentos, 

tais como termômetros, relógios, 

entre outros. (2.32)     

 

1.5 - Registro de calibração dos 

instrumentos ou equipamentos de 

medição críticos para a segurança 

dos alimentos verificados, datados 

e rubricados, 

quando aplicável. (2.33)     

 

1.6 - Registro de manutenção 

programada e periódica dos 

equipamentos e utensílios críticos 

para a segurança dos alimentos, 

tais como, pelo menos, 

refrigeradores, congeladores e 

equipamentos de conservação e 

distribuição a 

quente e a frio. (2.34)     
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2 - 

Higienização 

de Instalações, 

Equipamentos, 

Móveis e 

Utensílios / 

Controle 

Integrado de 

Pragas / 

Abastecimento 

de Água 

2.1 - Existência de registros das 

operações de limpeza e/ou de 

desinfecção das instalações e 

equipamentos, quando não 

realizadas rotineiramente, 

verificados, 

datados e rubricados. (3.3 e 3.4)   

 

2.2 - Utilização de produtos 

saneantes regularizados pelo 

Ministério da Saúde. (3.8)   

 

2.3 - Controle químico, quando 

aplicável, realizado por empresa 

especializada, conforme legislação 

específica. (4.3)   

 

2.4 - Existência de registros que 

comprovam o controle de vetores e 

pragas urbanas, tais como relatório 

de avaliação das medidas de 

controle realizado pela 

empresa especializada, verificados, 

datados e rubricados. (4.5 e 4.7)     

 

2.5 - Existência de registros do 

controle de vetores e pragas 

urbanas que comprovam a 

regularização dos produtos 

químicos em órgãos competentes. 

(4.6)     

 

2.6 - Existência de registro que 

comprovam a higienização do 

reservatório de água, verificado, 

datado e rubricado. (5.8 e 5.9)     

 

3 - Manejo de 

resíduos 

3.1 - Coletores de resíduos das 

áreas de preparação e 

armazenamento de alimentos 

dotados de tampas acionadas sem 

contato manual, devidamente 

identificados, íntegros, sacos 

plásticos e em número suficiente. 

(6.2    

 

4 - 

Manipuladores 

/ Matérias 

primas, 

ingredientes e 

embalagens 

4.1 - Controle de saúde dos 

manipuladores realizado de acordo 

com legislação específica, sendo 

mantidos registros. (7.1)    

 

4.2 - Existência de cartazes de 

orientação aos manipuladores 

sobre a correta 

higienização das mãos e demais 

hábitos de higiene, afixados em 

locais apropriados. (7.9)    
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4.3 - Capacitações comprovadas 

mediante documentação. (7.12)    

 

4.4 - Existência de registros 

comprovando o controle de 

temperaturas no recebimento, 

verificados, datados e rubricados. 

(8.3)     

 

4.5 - Existência de registros 

comprovando o controle de 

temperaturas no armazenamento, 

verificados, datados e rubricados. 

(8.4)     

 

5 - Preparação 

do Alimento 

5.1 - Monitoramento da qualidade 

de óleos e gorduras para frituras 

com registros desse controle. (9.9)     

 

5.2 - Existência de monitoramento, 

registro e ação corretiva, da 

temperatura de conservação a 

quente, verificado, datado e 

rubricado. (9.14 e 9.15)     

 

5.3 - Existência de registros das 

temperaturas de refrigeração e 

congelamento, verificados, datados 

e rubricados. (9.20 e 9.21)     

 

5.4 - Guarda de amostra 

(100g/100ml) de todos os 

alimentos preparados, incluindo 

bebidas (100ml). (9.26)     

 

6 - 

Armazenament

o e Transporte 

do Alimento 

Preparado 

6.1 - Controle de temperatura do 

alimento no transporte, com 

registro, verificado, datado e 

rubricado. (10.4) 

   

 

7 - Exposição 

ao Consumo do 

Alimento 

Preparado 

7.1 - Existência de registro da 

temperatura do equipamento de 

exposição ou distribuição de 

alimentos preparados, verificado, 

datado e rubricado. (11.4 e 

11.5)     

 

8 - 

Documentação 

e Registro 

8.1 - Serviços de alimentação 

dispõe de Manual de Boas Práticas 

e de Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP) disponíveis 

aos funcionários 

envolvidos e à autoridade sanitária. 

(12.1)     
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8.2 - Os POPs contêm instruções 

sequenciais das operações, a 

frequência de execução e as ações 

corretivas, especificando o cargo e 

ou a função dos responsáveis pelas 

atividades e aprovados, datados e 

rubricados pelo 

responsável do estabelecimento. 

(12.2)     

 

8.3 - Registros mantidos pelo 

período mínimo de 30 dias. (12.3)     
 

8.4 - Serviços de Alimentação têm 

implementado Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP) 

de: (12.4)     

 

a) Higienização de instalações, 

equipamentos e móveis.   
 

b) Controle integrado de vetores e 

pragas urbanas.   
 

c) Higienização do reservatório.   
 

d) Higiene e saúde dos 

manipuladores.   
 

8.5 - O estabelecimento dispõe de 

documento comprobatório do 

Curso de capacitação do 

responsável pelas atividades de 

manipulação dos alimentos, 

devidamente datado, contendo a 

carga horária e conteúdo 

programático. (13.2)   

 

8.6 - Existência de documentos 

que comprovam as atualizações do 

responsável pela manipulação dos 

alimentos. (13.4)   

 

8.7 - Existência de documentos 

que comprovam a promoção de 

treinamentos para a equipe de 

manipuladores de alimentos do 

estabelecimento. (13.6)   

 

  Total de Pontuação Gerada:   
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ANEXOS DE IMAGENS 

 

IMAGEM 3. Algumas das amostras coletadas. FONTE: Própria (2021). 

 

 

 

IMAGEM 4. Cor das amostras pós descongelamento. FONTE: Própria (2021). 

 


