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Introdução 

O palmito é conhecido e usado como alimento desde épocas remotas, sendo 

atualmente utilizado não só na culinária brasileira, como também na internacional. O 

palmito é constituído de três partes: caulinar (basal), de maior diâmetro, situada na 

região mais baixa do talo do palmito; apical, de aspecto foliar e diâmetro reduzido, 

situada no ápice do talo, e creme, coração ou tolete, localizado entre as partes basal 

e apical. Esse produto pode ser obtido de várias espécies de palmeiras. No Brasil, 

as mais exploradas são do gênero Euterpe, como as palmeiras juçara (Euterpe 

edulis), nativa da Mata Atlântica, e a açaí (Euterpe oleracea), nativas da Amazônia 

(Cavalcante et al., 2011; Silva, 2008; UZZO et al, 2002). 

 Sobre o palmito em conserva, o Brasil destaca-se tanto em sua 

industrialização em conserva acidificada e pasteurizada, quanto pela quantidade de 

pesquisa na área. Antes da década de 60 a produção básica de palmito vinha 

principalmente da costa meridional do país, sendo extraído da palmeira Juçara. O 

Estado de São Paulo era então o primeiro produtor. O ritmo da exploração, sem o 

correspondente replan- tio, fez cair rapidamente o número de palmeiras nativas 

nessa região. Esta escassez de matéria-prima acarretou a mudança das maiores 

empresas processadoras de palmito para o estado do Pará, então com extensas 

reservas de açaizeiros (Berbari et al., 2008). 

 A RDC nº 17 de 19 de novembro de 1999, fixa a identidade e as 

características mínimas de qualidade do palmito em conserva. Segundo esse 

documento, o palmito em conserva pode ser definido como o produto preparado a 

partir da parte comestível de palmeiras sadias de espécies próprias para o consumo 

humano, que teve removidas as partes fibrosas, imerso em água, especiarias e 

outros ingredientes e processado (acidificado e pasteurizado pelo calor) para que 

esse esteja isento de formas variáveis de micro-organismos capazes de se 

reproduzir no alimento sob condições normais de armazenamento, distribuição e 

comercialização, e, embalado hermeticamente, evitando a entrada de micro-

organismos e garantindo a esterilidade do produto. E como não recebe luz, é de cor 

clara, marfim, quase branco, sem clorofila e bem macio (Brasil, 1999; Cavalcanti et 

al., 2011). 

 



Quando se diz a respeito de segurança alimentar, observamos que esse é um 

fator de fundamental importância para a industrialização de produtos alimentícios, a 

qual deve ser observada desde o corte da matéria prima, transporte e até o seu 

processamento. O processamento do palmito em forma de conserva acidificada e 

pasteurizada é ralizada conforme a figura 1, e durante todo o processo, a atenção 

em relação á higiene, principalmente no processo de adição de salmoura, 

(acidificação), é extremamente importante para a qualidade do produto final (Barbari 

et al, 2008; Raupp et al, 2007). 

 

Figura 1 – Etapas básicas do processamento de palmito em conserva. Fonte: Berbari, 2008. 

 



 A acidificação do palmito em conserva tem como objetivo a manutenção do 

pH, em mo máximo 4,5. A acidez da conserva do palmito é constituída basicamente, 

de água, sal e ácido cítrico. Se por acaso, for adicionada uma quantidade menor do 

que o necessário, o pH da conserva aumenta, deixando o meio propício para o 

crescimento de micro-organismos, principalmente a bactéria Clostridium Botulinum. 

Vale lembrar que, a acidez inicial da matéria prima é o que vai determinar a 

quantidade de ácido utilizado na salmoura, o tempo e a temperatura do processo de 

pasteurização (Andrade, 2012; Cavalcante, 2011). 

O mercado de palmito em conserva foi afetado negativamente em 1998, 

quando houve o que a mídia chamou de “desastre” devido a existência de botulismo 

nos palmitos. Foi quando a ANVISA exigiu novas medidas de higiene, elevando o 

custo do produto, devido ás novas condições de envase (lacre na tampa, tampa 

litografada, etc.). O objetivo foi de aumentar e garantir a confiança dos consumidores 

quanto à sanidade do produto (Rodrigues e Durigan, 2005). 

 O clostridium botulinum é uma bactéria gram positiva, anaeróbia obrigatória 

que pode se desenvolver que pode se desenvolver em alimentos envasados sob 

vácuo, que apresentem pH superior à 4,5 classificados como pouco ácidos e 

atividade de água superior a 0,85. O palmito em conserva pode ser contaminado por 

microrganismos provenientes do solo, da água superficial e, principalmente, através 

da matéria fecal. O C. botulinum, quando permanece em conserva de palmito 

envasado nas condições referidas antes, pode produzir uma toxina, que se ingerida 

pelo homem, causa uma síndrome conhecida por botulismo, a qual, não raramente, 

pode resultar em óbito para o consumidor que ingeriu esse produto alimentício 

(Raupp et al, 2007). 

 A aplicação apenas de tratamento térmico no palmito em conserva danificaria, 

devido ao tempo exigido para esterilização, as suas propriedades sensoriais, 

principalmente a textura, e como consequência, haveria perda de qualidade do 

ponto de vista do consumidor. Portanto, para a conserva de palmito, a segurança do 

processamento tecnológico leva em conta a aplicação de tratamento térmico mais 

brando chamado de esterilização comercial, associado a uma acidificação do 

produto que garanta pH abaixo ou igual a 4,5 enquanto permanecer na embalagem 

de comercialização (Raupp et al, 2007). 



 

 A produção de palmito cultivado vai se firmando como atividade 

economicamente viável e ambientalmente “defensável”, o que permite ás indústrias 

melhorar o padrão do produto, em forma, qualidade e sanidade, além de se poder 

pensar em retomar o mercado externo como produto cultivado. O aspecto negativo é 

que ainda há muito palmito de origem clandestina. A entrada desse produto no 

mercado via agroindústria legalizadas tende a diminuir, mas há redes de 

fornecimento de produto envasado em fabriquetas ilegais atendendo a maior parte 

da demanda de restaurantes, churrascarias e lanchonetes (Rodrigues e Durigan, 

2005). 

 

Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo, realizar análises físico-químicas e 

microbiológicas da salmoura e do palmito do tipo açaí (inteiro e pedaços), a fim de 

se verificar a qualidade do produto. 

 

Metodologia 

Amostras 

Foram coletadas amostras de palmito do tipo açaí (Euterpe oleracea), em 

pedaços e inteiro, comercializados nas cidades de Avaré, Botucatu e 

Paranapanema, região sudoeste do estado de São Paulo. Essas foram 

encaminhadas ao laboratório de físico-química e microbiologia do SOAP (Serviço de 

Orientação a Alimentação Pública, FMZV, UNESP Botucatu – SP), onde foram 

separadas de acordo com a cidade e a forma de apresentação (pedaço e inteiro). Ao 

todo foram analisadas dezoito amostras de palmito, sendo que, seis delas foram 

incubadas a 36ºC; seis mantidas em temperatura ambiente (25ºC) e as outras seis 

sob refrigeração (7ºC), durante um período de 45 dias.  

 

 



Análises Físico-Químicas 

Determinação de Acidez (Adolfo Lutz, 1985) 

Pesou-se em balança analítica, 5 g de amostra triturada em um bécker. No 

caso da salmoura, foram pipetados 5 mL da amostra também em um Becker. 

Adicionou-se 50 mL de água destilada, 3 gotas do indicador fenolftaleína e fez-se a 

titulação com solução de NaOH 0,1M, até o aparecimento da coloração rósea. 

Fórmula 

% SAN (Soluto alcalino normal) = V x N x fc x 100 

                                                                             m 

Onde: V = volume de NaOH 0,1 M gasto na titulação, em mL; 

           N = molaridade da solução de NaOH; 

 fc = fator de correção da solução de NaOH 0,1M;  

 m = massa da amostra em g, ou volume da amostra em mL. 

 

Determinação de pH (Adolfo Lutz, 1985)  

Pesou-se em balança analítica, 10g de amostras triturada em um Becker (no 

caso da salmoura, pipetou-se 10mL do líquido). Realizou-se a leitura do pH em 

pHmetro devidamente claibrado com soluções tampões 4,0 e 7,0. 

 

Crioscopia (Adolfo Lutz, 1985)  

 Pipetou-se 2,5 mL de salmoura e transferiu-se pra o vidro de amostra. Fez-se 

a leitura em aparelho de crioscopia (ITR, modelo MK540) devidamente calibrado 

conforme instrução do fabricante. 

 

Osmolalidade 

A osmolalidade foi determinada pelo método crioscópio descrito por Henrique 

e Rosado (1999). 



Análises Microbiológicas 

As amostras de palmito em conserva foram submetidas à análise 

microbiológica de contagem de coliformes totais, contagem de Clostridium sulfito 

redutor 46ºC e contagem de Escherichia coli, segundo metodologia descrita por 

Silva et al. (2010). 

 

Desenvolvimento 

Todas a amostras recolhidas apresentaram resultados de determinação de 

pH dentro do estabelecido pela legislação vigente, que é de até 4,5 (BRASIL, 1999). 

Um pH superior á 4,5 torna o meio propício ao crescimento e desenvolvimento de 

bactérias que podem ser maléficas ao homem. A prova de que o pH ideal inibe o 

crescimento micro-organismos é apresentado na tabela 03, tabela essa que mostra 

a ausência de quaisquer tipo de micro-organismos nas amostras de palmito e 

também de sua salmoura. 

Em relação à acidez, observamos que a porcentagem de SAN do palmito 

quando comparado á salmoura, é menor e apresenta pouca variação entre os 

valores obtidos. A acidez do palmito e da salmoura também é fator fundamental para 

o crescimento de bactérias. Valores baixos para acidez indicam um pH mais alto, e 

como já dito anteriormente, torna o meio propício a proliferação de micro-organismos 

indesejáveis. 

A crioscopia consiste na medida do descenso crioscópico das soluções, ou 

seja, no efeito das partículas de soluto sobre a pressão de vapor do solvente e 

proporcional diminuição do ponto de congelamento à medida que eleva-se a carga 

de soluto (aumento do número de partículas aumenta a pressão de vapor do 

solvente e diminui o ponto de congelamento da solução). Como o descenso 

crioscópico é uma propriedade coligativa da solução, é proporcional ao número de 

moles do soluto e à pressão osmótica exercida pelas partículas, não importando sua 

natureza. Com base nisso, o índice de crioscópio proporciona uma relação com a 

osmolalidade (1 mol de qualquer soluto congela a - 1,86oC) (Henriques & Rosado, 

1999).  

 



Resultados 

A Tabela 01 demonstra uma diferença considerável em relação à média do 

pH dos palmitos (inteiro e pedaço) submetidos á temperatura de 36ºC (de 3,86 a 

4,26). Em outro momento, quando se compara os valores de pH obtidos em palmito 

mantidos á temperatura ambiente e a 7ºC, observamos que essa diferença é menor. 

Sobre resultados de acidez, as médias obtidas dos palmitos submetidos á 

temperatura ambiente são aquelas que, quando comparadas ás outras temperatura, 

apresentam a maior diferença (4,5 % SAN a 5,92 % SAN). 

Tabela 01. Média ± desvio padrão de pH e acidez (% SAN) de palmito (inteiro 

e pedaço) submetidos a temperatura ambiente, 36ºC e 7ºC. 

Palmito Temperatura 
Análises 

pH Acidez (% SAN) 

Inteiro 

7ºC 3,94 ± 0,12 4,3 ± 0,54 

Ambiente 4,50 ± 0,20 4,5 ± 0,61 

36ºC 4,26 ± 0,16 6,0 ± 0,65 

Pedaço 

7ºC 4,07 ± 0,37 5,52 ± 0,29 

Ambiente 4,34 ± 0,03 5,92 ± 0,58 

36ºC 3,86 ± 0,16 7,15 ± 0,58 

 

Os resultados das análises da qual a salmoura do palmito foram submetidas 

são apresentadas na tabela 02. Nessa tabela, todos os resultados referente á 

salmoura em temperatura ambiente (pH, acidez e crioscopia e osmolalidade) foram 

os que apresentaram maior diferença em suas médias. A média do resultado dessa 

análise é praticamente igual, quando levado em consideração o desvio padrão, tanto 

para a salmoura do palmito inteiro quanto a do palmito em pedaço. 

 

 

 



Tabela 02. Média ± desvio padrão de pH, acidez (% SAN), crioscopia (oC) e 

osmolalidade (mOsM/kg) de salmoura do palmito submetidos a temperatura 

ambiente, 36º e 7ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 3 apresenta os dados obtidos através das análises microbiológicas 

do palmito e de sua salmoura. Em toda a contagem, observamos a ausência de 

qualquer tipo de micro-organismos. 

Tabela 03. Análise microbiológica de contagem de coliformes totais, 

contagem de Clostridium sulfito redutor e contagem de Escherichia coli de palmito e 

salmoura submetidos a temperatura de 36ºC. 

Análise 
Microbiológica 

Contagem de 
Coliformes totais 

Contagem de 
Clostridium sulfito 

redutor 

Contagem de 
Escherichia coli 

Palmito < 1,0 x 10¹ UFC*/g  < 1,0 x 10¹ UFC*/g  < 1,0 x 10¹ UFC*/g  

Salmoura < 1,0 x 10¹ UFC*/mL  < 1,0 x 10¹ UFC*/mL  < 1,0 x 10¹ UFC*/mL  

*UFC: Unidade Formadora de Colônia 

 

 

Salmoura 
do 

Palmito 
Temperatura 

Análises 

pH 
Acidez  

(% SAN) 
Crioscopia 

(oC) 
Osmolalidade 

(mOsM/kg) 

Inteiro 

7ºC 3,85 ± 0,17 6,33 ± 1,77 -1,19 ± 0,11 639,78 ± 0,11 

Ambiente 4,15 ± 0,20 6,54 ± 0,35 -1,17 ± 0,06 629,03 ± 0,06 

36ºC 4,59 ± 0,17 3,81 ± 0,65 -1,24 ± 0,14 667,09 ± 6,78 

Pedaço 

7ºC 3,60 ± 0,07 6,03 ± 3,03 -1,53 ± 0,30 822,58 ± 0,30 

Ambiente 3,57 ± 0,31 8,28 ± 0,43 -1,56 ± 0,19 838,71 ± 0,19 

36ºC 4,24 ± 0,19 4,09 ± 1,16 -1,36 ± 0,01 733,35 ± 7,60 



Considerações Finais 

Com base neste trabalho, concluímos que: 

1- O valores de pH do palmito e da salmoura foram adequados de acordo 

com a legislação brasileira 

2- Os valores de osmolalidade da salmoura do palmito em pedaço foram 

maiores do que o do palmito inteiro, devido á superfície de contato desses com o 

líquido ser maior do que a do palmito inteiro. 

3- A ausência de micro-organismos se deu em todas as amostras. 

4- A RDC nº 17 de 19 de novembro de 1999 fixa as características mínimas 

para a qualidade do palmito em conserva, características importantes quando se diz 

a respeito de segurança alimentar. 

5- Todo o cuidado no processamento do palmito em conserva é importante 

para garantir a qualidade final do produto. 
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