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AÇAÍ E CHAGASAÇAÍ E CHAGAS
Pesquisas multidisciplinares coordenadas pelos professores Luiz 
Augusto Corrêa Passos (Cemib) e Ana Maria Aparecida Guaraldo (IB) 
comprovaram que o Trypanosoma cruzi, protozoário causador da 
doença de Chagas, sobrevive em diferentes condições na polpa de 
açaí. Segundo as investigações, cujos resultados são inéditos, isto 
pode ocorrer na temperatura ambiente, a 4°C na geladeira e quando 
congelado por algumas horas a -20º C. Segundo Ana Maria Guaraldo, 
a probabilidade de infecção é maior para aqueles que consomem 
a polpa fresca. O risco é quase nulo quando o fruto passa pelo 
processo de pasteurização. Página 3
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Cestos com açaí expostos no mercado Ver-o-
Peso, em Belém: região Norte concentra maior 

parte da produção de açaí no país
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Moçambicanos 
terão bambu
no ‘fogão’ e 
em construções
Tecnologias 
desenvolvidas sob 
coordenação do 
professor Antonio 
Ludovico Beraldo 
(foto), da Feagri, e 
que usam o bambu 
como matéria-prima, 
serão transferidas para 
Moçambique, onde a 
planta é abundante.
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